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Resumo 

 

Diante da existência de leis que protegem a infância e a adolescência, o presente trabalho 
analisa quatro programas de radiojornalismo, de aproximadamente duas horas, de quatro 
emissoras diferentes de Santa Maria. 

Investiga-se a postura dos comunicadores e jornalistas do rádio quando o tema é a 
criança e o adolescente, a partir dos critérios de proteção à criança previstos no Estatuto 
da Criança e do Adolescente. É importante deixar claro neste item, que o estudo não visa 
analisar questões ligadas a interpretação do ouvinte sobre a notícia, e sim, como é 
construída a informação, quando aborda à temática da criança.  

 

 

Ahead of the existence of laws that protect infancy and the adolescence, the present work 
analyzes four programs of radiojornalismo, of approximately two hours, four different 
senders of Santa Maia. It is investigated position of the communicators and journalists of 
the radio when the subject is the child and the adolescent, from the criteria of foreseen 
protection to the child in the Statute of the Child and the Adolescent. It is important to 
leave clearly in this item, that the study it does not aim at to analyze on questions the 
interpretation of the listener on the notice, and yes, as the information is constructed, when 
it approaches to the thematic one of the child.
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Introdução 

 

Com objetivo de contribuir para o fortalecimento das leis que protegem à criança e 

o adolescente, o presente trabalho analisou quatro programas de radiojornalismo, de 

aproximadamente duas horas, de quatro emissoras diferentes de Santa Maria, totalizando 

16 edições. Através das observações apontadas pode-se fazer um levantamento de como 

a informação é construída quando aborda à temática da criança. O modelo de técnica 

utilizado na pesquisa foi o da Semana Composta, que visa analisar uma semana de 

programação partindo do pressuposto de que a cobertura diária feita pelos veículos é 

semelhante ao longo dos dias da semana. Assim, se analisado o perfil quantitativo do 

programa na segunda-feira e outro na quarta-feira, o raciocínio da cobertura é o mesmo.  

Depois de definida a metodologia, a parte teórica serviu para nortear a linha de 

pensamento da pesquisa. Na bibliografia foram levantados pontos previstos no Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Pesquisas que analisam à temática da criança na televisão 

e nos veículos impressos serviram para ilustrar a importância do trabalho, que visa 

fortalecer os mecanismos que contemplam os direitos das crianças para que elas possam 

desenvolver de forma plena suas potencialidades.  

Além do aspecto legal, a pesquisa apresenta exemplos de projetos e idéias que 

ajudaram qualificar a rede de proteção à criança. Da mesma forma, são salientados os 

problemas educacionais de formação da criança quando há falha por parte do poder 

público. Nesse contexto os veículos de comunicação servem de termômetro de análise no 

que diz respeito às leis que protegem a infância e a adolescência. O rádio como veículo 

das massas poderia servir para estimular a defesa dos direitos da criança. No entanto o 

que se pode observar é que nenhuma das quatro emissoras possui uma política editorial 

comprometida com os direitos da criança e do adolescente. O trabalho concluiu que os 

comunicadores e jornalistas que trabalham com a radiodifusão não possuem 

conhecimentos suficientes sobre o ECA, por isso, não elaboram conteúdos para o 

fortalecimento das leis que beneficiam à criança. Tratando o público infantil como 

cidadãos comuns que possuem total conhecimento dos seus atos, o comunicador não 

menciona o contexto social a qual a criança está envolvida, deixando o menor exposto a 

interpretações do grande público.  

Pode-se observar então, que comunicadores e jornalistas precisam se qualificar 

educacionalmente sobre os critérios de proteção à criança, para incentivar projetos 
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sociais e educacionais que possam estimular o desenvolvimento da criança. Com isso, o 

trabalho pode servir de incentivo para que os profissionais do radiojornalismo e a 

sociedade em geral busquem informações em torno da preservação social, educacional e 

psicológica da criança.  
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1. A infância no mundo globalizado 

 

1.1. O direito de ser criança e o desaparecimento da infância 

 

No atual mundo globalizado, de fácil acesso à informação, as crianças de 

diferentes faixas etárias se deparam cada vez mais com conteúdos impróprios para o seu 

desenvolvimento. Isso pode acarretar em uma distorção de valores. Também a criança 

que vive em um contexto social perturbado poderá ter dificuldades na fase adulta. 

Crianças e adolescentes são frutos de oportunidades, da família e dos ambientes que 

freqüentam.   

 A exposição midiática a qual crianças e adolescentes são submetidos, faz com 

que sejam estimulados a se posicionarem frente a tudo e a todos. Ao mesmo tempo esta 

exposição, conforme estudiosos da educação, deixa o público infantil irritado, ansioso, 

insatisfeito e profundamente angustiado. Com os meios de comunicação mais rápidos, as 

tecnologias e a velocidade com que as coisas se tornam obsoletas, é notável a 

contribuição para que tal exposição se potencialize. Além desses fatores, a exigência do 

sucesso e desempenho faz com que os pais se submetam à carga horária de trabalho 

cada vez maior, provocando assim um desgaste físico e psíquico maior. Também, a 

freqüente exposição da criança a conteúdos impróprios faz com que sofra uma lapidação 

brusca rumo à maturidade.  

 No artigo Cores e Nomes da Infância, a pesquisadora da UFGRS, Rosa Maria 

Bueno Fischer, usa o exemplo do traficante Marcinho VP, que já foi tema de livro do 

jornalista Caco Barcellos, ao lamentar não ter experimentado outra infância. Ao ser 

indagado por Caco sobre as motivações de gestos radicais como o de tirar a vida de uma 

pessoa, responde que seu desejo maior era ter um par de tênis Nike.  

 

Um bebê "escolhe" mamar Pepsi desde a mais tenra idade; um jovem 
das camadas populares "escolhe" um par de tênis importado e, para 
tanto, "escolhe" o crime como forma de vida. E a TV? Ela narra, ela tece 
essas histórias, seleciona estratégias de linguagem pelas quais edita 
vidas, aponta caminhos, ensina modos de ser, espetaculariza o humano, 
a qualquer preço (FISCHER, 2004, p. 2). 
 

 A pesquisadora acredita que está havendo um novo modo de conceber a infância 

em decorrência da mídia. Usando exemplos de programas infantis indicados para “idade 
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escolar”, Fischer acentua o problema educacional influenciado pela mídia. Quadros de 

entretenimento destinados a ensinar o público infantil transgridem o processo educacional 

através de um “jogo” onde quem realizar a atividade antes de seu “oponente” ganha o 

brinde do patrocinador do programa. 

 

Segundo entendemos, esse sentimento abre precariamente o 
espaço para a experimentação do fantástico, da imaginação, de relação 
com o dito impossível, com o fantasioso; mais do que isso, nos discursos 
dominantes sobre a infância, exatamente o trabalho que se faz é 
misturar o fantasioso com o normalizador, é oferecer sedutoramente o 
imaginativo e, de modo às vezes até perverso, capturar a criança para a 
famosa "lição de moral (FISCHER, id. ibid). 

 
 

O sistema capitalista vigente faz com que a mídia crie novas formas, métodos e 

conceitos de modos “enlatados” de conceber a infância. Desta forma, é impossível negar 

a diferença das crianças de hoje e as da década de 40, por exemplo. As evidências vão 

desde o fato das crianças estarem usando os mesmos estilos de vestimenta e linguagem 

dos adultos, e os hábitos alimentares.  

A idéia de profissionalização precoce é outro tema que preocupa pesquisadores. 

As informações que antes eram destinadas para adultos, hoje circulam com fácil 

entendimento pelo público infantil. Postam (2005) defende a tese de que a infância como 

conhecemos está em fase de extinção. Trabalhando o conceito de infância, criado na 

Grécia Antiga, o autor sustenta que “sem uma noção bem desenvolvida de vergonha, a 

infância não pode existir”. Postam separa o mundo da infância do mundo do adulto pelo 

acesso a determinadas informações.  

 Num mundo letrado, as crianças precisam transformar-se em 
adultos. Entretanto num mundo não letrado não há necessidade de 
distinguir com exatidão a criança e o adulto, pois existem poucos 
segredos e a cultura não precisa ministrar instrução sobre como 
entendê-la (POSTAMN, 2005, p. 82). 

 

 O autor considera que a partir da invenção da prensa tipográfica o mundo passou 

a ser considerado um mundo letrado, nascendo então toda estrutura social, como família, 

escola, que futuramente irão definir os papéis de crianças e adultos na sociedade.  
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A infância foi o fruto de um ambiente em que uma forma especial 
de informação, exclusivamente controlada por adultos, tornou-se pouco 
a pouco disponível para as crianças por meios considerados 
psicologicamente assimiláveis. A subsistência  da infância dependia  dos 
princípios da informação controlada e da aprendizagem  seqüencial. Mas 
o telégrafo iniciou o processo de extorquir do lar e da  escola o controle 
da informação. Alterou o tipo de informação  a que as  crianças podiam 
ter acesso, sua qualidade e quantidade,  sua seqüência, e as  
circunstâncias em que seria vivenciada (POSTAMN, 2005, p. 48). 

 

 

Ele defende que atualmente, o principal meio de comunicação que vem diluindo a 

fronteira do que é ser adulto ou ser criança, é a televisão. O autor explica que para 

compreender o veículo são apenas necessárias aptidões naturais e o entendimento da 

fala, adquirido no primeiro ano de vida.  Com isso crianças e adolescentes absorvem um 

conteúdo aberto, livre, e muitas vezes, impróprio para a sua faixa etária.  

 
A questão é que todos os acontecimentos na TV surgem 

completamente destituídos de continuidade histórica ou qualquer outro 
contexto, e numa sucessão tão rápida e fragmentada que caem sobre a 
nossa cabeça como uma enxurrada. Esta é a televisão como narcose, 
entorpecendo a razão e a sensibilidade (POSTAMN, ibid., p. 80). 

 

 Esse fenômeno é melhor observado na televisão estimulado pelas questões 

visuais e pela relação de entreter o público.  Sobre o rádio, meio de comunicação 

investigado no presente trabalho, não são encontradas referências de pesquisas sobre a 

temática da criança. 

Através da concepção de que o contexto de infância não existe em um ambiente 

com escassez de informação, a corrente de pesquisadores seguida por Postamn (2005) 

defende que há duas forças capazes de preservar a infância: a escola e a família. No 

entanto, Postamn define que as instituições estão em desvantagem em relação aos 

produtos midiáticos porque elas visam passar o conhecimento de forma imposta, já à 

mídia, atrai o público infantil de uma forma quase informal. 
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1. 2. Infância perturbada 

 

Concordando com o Estatuto da Criança e do Adolescente, defende-se que toda a 

criança, independente de sua classe social, étnica, peculiaridades pessoais deve possuir 

condições favoráveis de vida para o pleno desenvolvimento. A educação, que deveria 

garantir uma perspectiva de futuro traçado no conhecimento, ainda é falha no Brasil. Se o 

Estado possui dificuldades para combater o tráfico de drogas, por exemplo, que 

“emprega” cada dia, mais jovens, o potencial da criança em desenvolvimento é dizimado 

pela falta de garantias que deveriam ser oferecidas pelo poder público.   

 O jornal Estado de São Paulo publicou uma matéria1, em que o diretor nacional do 

Grupo de Apoio e Proteção à Escola afirma que “hoje não existe escola, nem particular 

nem pública, que não tenha problema com drogas. As escolas particulares abafam o 

problema, porque é complicado para a imagem delas". Tal declaração submete o leitor a 

uma gama de interpretações de como garantir uma educação de qualidade para os filhos, 

em uma estrutura corrompida por interesses econômicos e por falta de segurança e 

prevenção do poder público. No mesmo ano, 2001, o Sindicato de Especialista de 

Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo, entidade que representa os 

diretores das escolas estaduais, divulgou que de 496 escolas da rede pública de ensino, 

48% registram problemas com tráfico de drogas e 24% dos alunos ou são usuários de 

algum entorpecente ou são traficantes em potencial. Os números expressam uma 

realidade clara e cruel: as drogas estão cada vez mais próximas, ou dentro das escolas. 

Os responsáveis pela repressão, reconhecem que não possuem condições de coibir a 

expansão do tráfico de drogas. A justificativa é de que o Estado não lhes asseguram os 

recursos materiais, humanos e financeiros mínimos para prevenir e combater o tráfico de 

entorpecentes nas escolas. O pior, é que junto com as drogas, aparece a evasão escolar, 

a violência e a indisciplina, fazendo com que ameaças, brigas e mortes sejam realizadas 

por alunos, crianças e adolescentes em processo de desenvolvimento.   

Essa realidade não é privilégio de grandes metrópoles como São Paulo. Um 

estudo elaborado por uma equipe interdisciplinar de pesquisadores do Centro 

Universitário Fransciscano (Unifra), e publicado sob o título “Pesquisa e Diagnóstico sobre 

                                                 
1 O Estado de São Paulo, pág 18 do dia 08/04/2001 
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Crianças e Adolescentes em Situação de Risco Pessoal e Social em Santa Maria” 2, 

apontou dados que corrompem os direitos à criança e ao adolescente previstos no ECA.  

O acesso às drogas, por exemplo, apresenta números consideráveis e preocupantes 

conforme a pesquisa. Aproximadamente 38% dos adolescentes entrevistados em 

situação de risco pessoal afirmaram que usaram ou fumam maconha eventualmente, 

seguido do álcool com 16,6 e cola de sapateiro com 11,6% e cocaína com 9,3%. 

Paralelos às drogas ocorrem atos infracionais cometidos por adolescentes. Embora o 

ECA preconize que a aplicação das medidas sócio-educativas deve ter caráter 

ressocializador, a realidade aponta o contrário. Com efeito, em todo o país os índices de 

reincidência são grandes, o que evidencia que o cumprimento da medida não inibe o 

adolescente a praticar novo ato infracional. Os pesquisadores consideram ser preciso 

repensar a aplicação das medidas, sobretudo com a realização de trabalhos de 

acompanhamento do adolescente egresso, sob pena de ocorrerem novos delitos. O que 

se observa, conforme eles, é que não há políticas públicas de acompanhamento do 

egresso. Assim, tão logo os adolescentes retornam ao convívio social, a tendência é a de 

que eles voltem a delinqüir. A realidade de Santa Maria nesse contexto torna-se 

preocupante. O percentual de reincidência dos jovens infratores chega a 92,4%. Esta 

situação está imediatamente relacionada com a ausência de trabalho de 

acompanhamento do egresso, já que em 93% dos casos não foi realizado nenhum 

acompanhamento ao adolescente egresso. Tais estatísticas levaram a equipe que 

elaborou a pesquisa sobre a situação dos adolescentes em situação de risco pessoal a 

fazer a seguinte consideração. 

  

 Estes dados mostram que não adianta apenas aplicar a 
medida-sócio educativa. É preciso organizar parcerias que permitam 
acompanhar o adolescente Por um período maior, fomentando a 
obtenção de emprego e promovendo sua inserção social em padrões 
diferentes do até então experimentado, sob pena de haver a reprodução 
dos mesmos comportamentos que determinam a aplicação a medida. 
(RAMOS, 2003, p. 112)   

 

 O contexto anteriormente ilustrado serve para expressar a necessidade de um 

sistema de atenção à temática da criança e do adolescente, seja para coibir atos 

infracionais e de violência, trabalho infantil, uso de drogas, gravidez na adolescência etc. 

Assim, com o fortalecimento de uma rede de proteção é possível criar um ambiente 

                                                 
2 Publicado em 2003 pela instituição. 
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propício para o pleno desenvolvimento da criança, seja na área da educação, cultura, 

saúde e lazer. 

 

2. Infância e adolescência na Mídia 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (1990) instituiu a co-

responsabilidade de toda a sociedade civil e do Poder Público, em garantir o direito a uma 

vida saudável aos meninos e meninas de todo o País3. A mídia por sua vez, possui um 

papel importante para que a população em geral, tenha conhecimento das 

responsabilidades previstas no ECA. Com o aumento dos tipos de mídia e o acesso à 

informação, a imprensa ganha gradativamente o status de “Quarto Poder”, podendo reger 

atitudes, normas, comportamentos, tendências e costumes. Desta maneira, o 

fortalecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente depende diretamente da atuação 

enfática dos profissionais do jornalismo.  

A Agência de Notícias dos Direitos da Infância, Andi, trabalha em todo o país 

analisando, e defendendo os interesses da criança e do adolescente. A Andi visa 

resgatar, aperfeiçoar e aprimorar novas políticas de proteção à criança e o adolescente. 

Uma pesquisa realizada na região sul-mato-grossense traça o perfil da cobertura 

jornalística impressa onde, de alguma forma, é mencionado o Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  O objetivo da análise foi de incentivar os comunicadores a destinar um 

olhar mais crítico às questões que envolvam a infância e o adolescente. Dentre as 

reflexões, destacam-se quais as principais fontes ouvidas pelos jornalistas quando o ECA 

é mencionado, quais artigos são mais citados e em quais contextos, e de que forma a 

imprensa contribui para que a Lei seja implementada.  

 A pesquisa Mídia dos Jovens lançada em 2005 traz um índice de matérias 

pautadas por questões que podem provocar a reflexão do leitor sobre a formação cidadã 

dos adolescentes. O relatório conta também com um ranking quanti-qualitativo de 

veículos voltados para jovens. Outra publicação importante é Mídia e Drogas, que traça o 

perfil do uso e do usuário da imprensa brasileira. O livro evidencia que o consumo e o 

consumidor de drogas ainda são retratados de forma estigmatizada nas páginas dos 

jornais brasileiros. Nesse contexto, quem possui alguma relação com drogas lícitas ou 

ilícitas ainda é inserido na notícia de uma forma discriminatória, censurada, não levando 

em conta o contexto social que o jovem está inserido.  

                                                 
3 As questões relativas ao ECA são discutidas em capítulo específico no presente trabalho. 
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Em 2005 a Andi elaborou um trabalho intitulado Infância na Mídia4, que traz o 

resultado da pesquisa mostra o comportamento editorial dos principais veículos da mídia 

impressa brasileira na cobertura dos temas relacionados aos direitos de crianças e 

adolescentes. Foram estudados 60 jornais e dez revistas de circulação nacional 

analisados ao longo dos anos de 2003 e 2004. Dentre tantas conclusões, foram 

observadas inúmeras notícias que abordam as crianças como simples coadjuvantes dos 

fatos, como se elas tivessem consciência dos casos nos quais estão inseridos. 

Reportagens veiculadas na “editoria policial”, a maioria das notícias se limita a uma 

cobertura simples da violência, inclusive contra a criança; sem contextualizar legislação, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, focando apenas: “quem matou, quem morreu e a 

dor dos familiares”.  

No entanto, em um balanço final dos trabalhos da ANDI, o resultado ainda foi 

positivo. Assuntos relacionados ao desenvolvimento humano e social ganharam mais 

espaço na mídia nacional, mesmo que, ainda não como deveriam. Conforme o relatório, 

um dos fatores que contribuíram para a inserção de notícias de cunho social nos anos de 

2003 e 2004 foi à ascensão política de um partido que se identificava com as camadas 

mais baixas da população. Em decorrência, assuntos relacionados à fome e pobreza 

estiveram mais presentes nas redações.  A Andi esclarece que em anos anteriores ao de 

2005 era impossível fazer uma pesquisa sobre critérios de desenvolvimento humano, 

porque os jornalistas e comunicadores não abordavam claramente o tema para que 

pudesse haver uma reflexão por parte da sociedade. Uma das explicações para esse fato 

conforme a Andi é de que:  

 
a participação dos atores sociais nesse processo é fundamental. 

Eles precisam estar preparados não apenas para responder com 
informação de qualidade e de forma completa às indagações dos 
jornalistas, mas também sugerir inter-relações a serem abordadas e 
desenvolver meios eficazes de disponibilizar para os profissionais da 
notícia os conhecimentos que detêm (ANDI, 2003/2004, p. 20).  

 

O tema educação foi um dos aspectos mais positivos levantados pela Andi. Ele 

evoluiu do oitavo tema mais freqüente em 1996 para o mais freqüente nos últimos quatro 

anos. Também mostra que o ano de 2000 foi o ano em que mais se falou em violência na 

mídia brasileira. Destaca-se o aumento da inserção do tema Terceiro Setor. Isto ocorreu 

                                                 
4 A pesquisa e sua publicação, foram produzidas com apoio da Unicef, Instituto Telemig Celular e 
Instituto Ayrton Senna 
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tanto devido à maior atuação das empresas e dos indivíduos de forma organizada e pela 

escolha do ano de 2001 como o Ano Internacional do Voluntariado.  

 
Entre tantos os fatores que contribuíram para manutenção desse 

debate em território conceitualmente restrito, ao menos três merecem 
especial destaque: a antiga inclinação de uma parcela significativa dos 
meios de comunicação brasileiros a práticas clientelistas, as décadas de 
autoritarismo impostas pelo regime militar e os recentes anos de 
ideologia globalizada pautados pelo neoliberalismo (ANDI, id.ibid., p. 3) 

 

A diversidade de temas abordados referentes ao ECA mostra que a mídia 

conseguiu evitar o elogio isento de crítica e o excessivo pessimismo em relação ao que 

ainda precisa ser alcançado. Dentre estes temas, a gestão, a promoção e a defesa de 

direitos, pertencendo à temática de Direitos e Justiça, foram os temas mais abordados em 

reportagens, editoriais e artigos, tendo como conteúdo principal discussões de soluções e 

não a "mera" denúncia de problemas.  

 

2.2 Televisão como alvo midiático 

 

Na mesma linha de pensamento dos estudos e análise dos jornais impressos e 

revistas brasileiras, uma pesquisa da Latin América Kids Stdudy5, em 2003, revelou a 

televisão como principal meio de comunicação e de entretenimento de crianças de seis a 

11 anos. Foi apontado que 99% do grupo infantil têm à televisão como principal 

instrumento midiático. O Brasil tem dimensão continental, com 170 milhões de habitantes. 

Segundo dados do IBGE (PNAD- 2001), cerca de 89% dos 46.507.196 lares brasileiros 

possuem ao menos um aparelho de TV, enquanto 85% possuem geladeira. Ou seja, os 

brasileiros têm mais televisores do que geladeiras, apesar desta última ser essencial para 

uma alimentação adequada. Esse dado específico diz bastante sobre a importância que 

as famílias brasileiras atribuem à televisão: é um fenômeno cultural que não pode ser 

ignorado. Em um país marcado por altas taxas de analfabetismo, por um sistema público 

de educação deficiente nas regiões mais carentes e por profundas desigualdades 

econômicas e sociais, a grande maioria de jovens, crianças e suas famílias têm na 

televisão a principal opção de entretenimento, informação e até educação. Essa relação é 

preocupante, principalmente no aspecto do conteúdo veiculado. 

                                                 
5 www.andi.org.br/noticias/anmviewer  
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 Em TV aberta, as produções que trabalham com temas, visando o 

desenvolvimento da criança, ainda se restringem às Tvs educativas. De modo geral, a 

programação infanto-juvenil é negligenciada. Ao mesmo tempo, há uma “onda” de 

popularização de programas que apelam para o grotesco, abusando das cenas de 

violência explícita e do desrespeito à dignidade humana na busca de audiência, em 

horários totalmente impróprios para crianças e jovens. 

Garzel6 (2005), faz um estudo das práticas culturais e consumo de mídia de 

crianças de 10 e 11 anos naturais de Florianópolis. Diante de um formulário que analisa o 

consumo e a qualidade de informações voltadas para o público infantil, as crianças se 

mostraram guiadas pelo consumo de notícias e programas da televisão e Internet, 

principalmente. De acordo com os resultados da pesquisa, é através da televisão e da 

conversa com parentes que mais ficam sabendo das notícias. Percebe-se nesse tópico, 

que um produto jornalístico voltado para esse público deveria observar tais ponderações. 

Além disso, a escolha de um meio de comunicação para a veiculação de notícias de 

interesse do público infantil, deveria levar em consideração a possibilidade de acesso de 

todos à informação. Nesse contexto, a pesquisadora esclarece que, embora as crianças 

tenham demonstrado certa preocupação com problemas sociais como a falta de acesso 

de todos à informação e a violência nos morros, o conceito de política social voltada para 

criança e o adolescente parece estar restrito à figura dos políticos e a suas ações. 

A autora defende que o jornalismo pode exercer um papel fundamental na 

ampliação desse conceito pelas crianças e na conseqüente compreensão da relação 

entre política e cidadania. Para tanto, sugere que os jornalistas procurem sempre fazer 

pontes entre os macro acontecimentos políticos e sociais e a micro esfera da vivência 

cotidiana das crianças.  

 

2.3 Internet: suas facilidades mediante ao uso controlado 

 

 O vasto conteúdo da Internet faz com que crianças e adolescentes tenham acesso 

livre a todo tipo de informação. Os educadores por sua vez se preocupam a cada dia com 

essa “terra sem lei” onde com poucos cliques temos o conteúdo à disposição. Como 

instrumento de comunicação, hoje, a Internet é peça imprescindível, no entanto, cabe 

                                                 
6
  Jornalismo para Crianças, um estudo sobre práticas culturais e consumo de mídia  junto a crianças de 10 

e 11 em Florianópolis  

 



 17

haver reflexões profundas sobre essa retórica de facilidades. Buscando aprofundar essas 

reflexões, apoiando ações para formação de jovens receptores críticos de mídia, 

disseminando o maior volume possível de informações que possam ser utilizadas por 

produtores de mídia, educadores, formuladores de políticas públicas, pais, estudantes de 

comunicação, anunciantes e pela indústria da comunicação, para a proteção dos direitos 

da criança e do adolescente foi criado o site Midiativa7. O portal disponibiliza informações 

para o trato de temas pertinentes à criança e o adolescente. Assim, propõe um olhar 

cuidadoso no quesito seção direitos da criança. Em suas considerações os responsáveis 

pelo portal deixam claro que a divulgação de medidas educativas visam contribuir para o 

melhor entendimento da legislação com base nos direitos do ECA e na convenção da Onu 

sobre Direitos  à criança e o adolescente. Assim, considerações legais e éticas, em nome 

de um debate mais eficaz sobre o conteúdo dos programas de TV, rádio, Internet e jogos 

eletrônicos que contemplam o público infantil são abordados no portal. 

 O aspecto da educação nas mídias é um dos pontos mais evidentes nos 

conteúdos publicados. O tema alerta não só comunicadores e jornalistas, mas também, 

professores e educadores que possuem a função de despertar no público infantil suas 

verdadeiras capacidades intelectuais e físicas.  

 

2.4 O radiojornalismo diante de suas limitações   

 

Uma das principais características do rádio é a difusão instantânea de notícias, 

idéias, crenças e valores. Por sua vez, a radiodifusão de massa hoje pertence a grandes 

grupos de comunicação que trabalham em torno da idéia do “comércio de informação”. 

Nesse contexto uma política de interesses que privilegie a criança e o adolescente não é 

economicamente rentável para as empresas. O que se percebe hoje é um “falso 

jornalismo” enraizado em modelos antigos radiodifusão.  No Brasil o radiojornalismo 

começou a se consolidar há 15 anos e as faculdades de comunicação social estão 

contribuindo para esta mudança desde que a profissão de jornalista foi regulamentada. 

Gradativamente o radiojornalismo começa ganhar status profissional por causa dos novos 

acadêmicos formados em jornalismo que estão ganhando espaço nas rádios. Com isso a 

preocupação sobre a qualidade jornalística aumenta, visto que o nível educacional dos 

comunicadores está se elevando. Nessa perspectiva, a preocupação com a temática da 

                                                 
7www.midiativa.org.br 



 18

criança e do adolescente merece mais atenção pelos comunicadores, seja no aspecto da 

desigualdade social, violência, pobreza ou educação. Uma vez que: 

  
as crianças não estão totalmente seguras de quem elas são, de 

quais são seus papéis. Mesmo os adolescentes ainda não estão à 
vontade com sua sexualidade, raiva e hostilidades. Quando crianças 
vêem ou escutam ataques de raiva, estupros ou ataques físicos, isso é 
estressante porque retratam adultos que não possuem controle sobre os 
mesmos impulsos que o jovem está se esforçando para dominar 
(ELKIND, 2006, p. 258). 

 
 

O profissional comunicador precisa introduzir a temática da criança de uma forma 

que possa contribuir para o fortalecimento do ECA. Cabe a ele mostrar de forma 

contextualizada a criança na notícia, introduzindo dados, opiniões de especialistas, idéias 

divergentes e possíveis alternativas para o grupo infantil. Em relação a pesquisas sobre o 

tema envolvendo radiodifusão não há publicações que apontam a posição dos 

comunicadores diante da temática da criança do adolescente. Tendo consciência desse 

trabalho que ainda precisa ser desenvolvido, portais da Internet como o da Andi e da 

Unicef estimulam os comunicadores para trabalharem mais com temas como trabalho 

infantil e exploração sexual de crianças e adolescentes  visando erradicar tais problemas.  

 

3.1 Criança e adolescente, prioridades absolutas 

  

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado 1990, porém o 

desconhecimento da sociedade brasileira sobre suas deliberações é evidente. Apesar de 

o ECA ter sido elaborado com a participação da sociedade civil organizada, de ser um 

desdobramento de aprovação do artigo 227 Constituição Federal de 1998, resultado de 

uma emenda popular subscrita por 1,5 milhões de cidadãos, ele ainda não faz parte do 

cotidiano da maior parte da população brasileira, inclusive das crianças e adolescentes 

que deveriam ser os maiores beneficiados. O ECA é enfático quando requer a 

participação não só do Estado, mas das famílias e da sociedade em geral na promoção 

dos direitos da criança e adolescente. Esse é um dos pontos tidos como diferencial por 

parte dos especialistas internacionais.  

Em suas disposições preliminares, o ECA caracteriza como criança a pessoa até 

12 anos e, adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade.  

 
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que 
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trata essa lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar os desenvolvimentos 
físicos, mentais, espirituais e sociais, em condições de liberdade e de 
dignidade (ECA, 2005, p. 7). 

 

Com isso, na interpretação da lei, devem ser levados em conta às exigências do bem 

comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do 

adolescente de pessoas em desenvolvimento. Assim, o ECA estabelece que a criança e o 

adolescente não pode ser objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. Sendo passível de punição o cidadão que 

violar os direitos fundamentais. A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à 

saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e 

desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência.  

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (ECA, 2005, 
pág 8). 

 

Tais condições tidas como especiais são atribuídas às crianças e aos 

adolescentes porque é levado em conta que essas pessoas estão em desenvolvimento 

físico, psicológico e moral. A necessidade de tais especificações é devido ao 

desconhecimento pleno de seus direitos, levando em conta que eles não possuem 

condições de suprir, por si mesmos, suas necessidades básicas.  

Sob a ótica do clichê “o futuro da nação”, a criança é o indivíduo mais atingido 

pelas atrocidades da sociedade em decorrência de sua vulnerabilidade. Sem condições 

básicas de desenvolverem suas potencialidades, elas perpertuarão a desigualdade. Sem 

preparo intelectual e com condições físicas limitadas, devido à alimentação precária, falta 

de saúde pública de qualidade, muitas vezes vivendo em locais de riscos, as crianças não 

possuem condições de exercerem seus papéis criativos e produtivos no quadro social. 

Conseqüentemente, no futuro, terá dificuldade de ingresso no mercado de trabalho e no 

convívio em sociedade e tenderão a perpetuar o ciclo de miserabilidade. 

Para que a criança e o adolescente possam desenvolver suas reais 

potencialidades, levando em conta seu contexto social, a Constituição Federal e o ECA 

prevêem o reconhecimento de meninos e meninas. Eles possuem o direito de terem 

direitos, e o ECA visa estimular novas políticas públicas que podem garantir os direitos 
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adquiridos pelo público infantil e juvenil. Assim, o que passa a valer com o ECA é a idéia 

de direitos e dignidade, e não mais de generosidade demagógica, favores e submissão. 

Para garantir que uma rede de proteção tenha êxito com a criança e o adolescente, o 

ECA prevê uma subdivisão de políticas públicas para serem seguidas.  

Políticas assistenciais: são aquelas que vão garantir condições mínimas de 

dignidade para quem não tem asseguradas suas necessidades básicas, como 

alimentação, abrigo e vestuário.  

Política de proteção integral: visa proporcionar uma atenção especializada a 

grupos que estão em situação de risco pessoal e social; exploração no trabalho, abuso 

sexual, drogas, vida na rua, ato infracional, discriminação, negligência e maus tratos.  

Política de garantias: Ela visa dar sustentação jurídica à luta pelos direitos.  

Diante dessas premissas prioritárias é importante salientar que o Estatuto visa à 

descentralização da polítca-administrativa, visando fortalecer a política de municipalização 

através de órgãos controladores de ações sociais e administrativas de forma 

independente ou em rede. 

 

3.2 Políticas de direitos 

 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente é claro quando se trata de conceder os 

direitos previstos na constituição. No entanto, políticas públicas que privilegiem a criança 

ainda não são priorizadas com a sua devida importância. Na visão do ECA é necessário 

que a atenção volte-se para o público infantil, a fim de garantir as condições básicas de 

sobrevivência. Com isso, a participação social precisa ser manifestada na hora de 

priorizar os investimentos e executar projetos. A sociedade deve atuar junto na promoção 

dos direitos econômicos, sociais e culturais. 

 O pesquisador Benyenuto Lima Junior (2003) 8 aponta caminhos para que os 

direitos da criança e do adolescente sejam respeitados. O autor chama de remédio 

jurídico a idéia da “Ação de Cumprimento de Compromisso Social”. O projeto serviria para 

garantir a execução por parte dos poderes públicos de compromissos sociais assumidos 

em programas ou diretrizes de governo ou de estado. Quem não prestasse conta das 

                                                 
8
 O autor escreveu o artigo “Caráter Expansivo dos Direitos Humanos na Afirmação de sua Indivisibilidade e 

Exigibilidade” para revista Autor no ano de 2003    
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propostas assumidas em planos e diretrizes de governo ou estado seria responsável civil 

e criminalmente pela sua omissão.  

 

Trabalhar com a idéia de estabelecer metas concretas para a 
superação de situações violatórias aos direitos, pode ser um caminho 
eficaz, desde que não entendido no sentido limitado – diria, até, mal 
intencionado - de muitos governos, que se aproveitam dessa idéia para 
postergar ao máximo a validação de direitos. Não pode ser num sentido 
retórico que as metas venham a ser estabelecidas (LIMA, 2003, p.3). 

 

 Assim, quem não realizar os projetos mencionados sem quaisquer justificativas, 

não havendo explicações plausíveis para expectativa da coletividade em torno de seu 

cumprimento, (como, por exemplo, uma séria crise econômica), o “programa” ou o “plano” 

se converte em obrigação, a ser garantida a sua execução por via judicial.  

É importante que a garantia de direitos adquiridos seja trabalhada de forma eficaz. 

O autor defende que o caminho das políticas públicas pode resolver ou minorar as 

desigualdades por meio de um processo de diálogo e de ações claramente definidas 

destinadas a apressar a realização dos direitos humanos.   

 
A participação social se impõe, portanto, como forma de definir as 

prioridades de investimentos e de garantir a execução adequada dos 
projetos. A importância é tal para esse aspecto, que a participação de 
organizações da sociedade na promoção de direitos humanos 
econômicos, sociais e culturais é vista, hoje, nas avaliações 
internacionais sobre a implementação do Pacto Internacional de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, como um "passo" em termos da 
realização dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais (Lima, 
id.ibid, p.5). 

 
 

Depois de priorizado as ações sociais governamentais é importante a avaliação da 

comunidade. Conforme Lima (2003), essas bases de dados devem contemplar as várias 

vulnerabilidades existentes na sociedade, para além dos aspectos meramente 

econômicos. Com isso, é preciso reconhecer e levar em consideração condições como 

gênero, orientação sexual, idade, raça e etnia, entre outros – aspectos relacionados a 

uma desigualdade cultural e social - representam sérias tensões, que precisam ser 

equacionadas por meio de programas de inclusão social. Desta forma, torna-se 

necessário conhecer onde estão as áreas mais pobres do país para que possam ser 

desenvolvidos mecanismos sociais para beneficiar a criança e o adolescente.  
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3.3 ECA sobre a ótica da “impunidade” 
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente quando adotou a teoria de proteção 

integral, que analisa o menor de idade como uma pessoa que necessita de condições 

especiais para o desenvolvimento, não teve por objetivo manter a impunidade dos jovens. 

O ECA visa garantir que as penas para os delitos cometidos por jovens sejam de caráter 

educacional, para que a criança e o adolescente não venha cometer novas infrações.  Por 

sua vez, o Estatuto não visa abrandar a lei e sim fazer com que o adolescente infrator 

tenha consciência de seus atos, visando uma possível recuperação antes da maioridade. 

Pode-se utilizar como exemplo um adolescente de 12 anos que comete um homicídio. Ele 

pode ficar internado por 45 dias em uma prisão especial temporária ou preventiva. O 

adolescente vai sentar no banco dos réus, participar do julgamento, tudo igual ao maior 

de 18 anos, mas com apenas 12 anos de idade. Ao final do processo ele pode ser 

condenado à internação em um estabelecimento educacional ou casa de recuperação em 

um período máximo de três anos. O promotor de Justiça no Estado de São Paulo, mestre 

em Direito Público, José Heitor dos Santos, aponta que nesse quadro pode-se considerar 

que a maioridade penal começa aos 12 anos, visto que os processos educacionais 

previstos no ECA não são possíveis de serem executados devido à falta de estrutura 

física e de uma rede social comprometida com integridade da criança e do adolescente.  

 

É verdade que ao criar as medidas sócio-educativas, o legislador 
tentou dar um tratamento diferenciado aos menores, reconhecendo 
neles a condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Nessa linha, 
as medidas deveriam ser  aplicadas para recuperar e reintegrar  o jovem 
à comunidade, o que  lamentavelmente não ocorre, pois  ao serem 
executadas transformam-se em  verdadeiras penas, completamente  
inócuas, ineficazes, gerando a impunidade, tão  reclamada e combatida  
por todos. (SANTOS, 2001, p.2) 

 

 O autor defende que o ECA atribui algumas medidas infracionais semelhantes ao 

cidadão maior de idade. Tais como: prisão, igual à internação do menor; regime semi-

aberto, semelhante à inserção do menor em regime de semiliberdade; prisão albergue ou 

domiciliar, semelhante à liberdade assistida aplicada ao menor; prestação de serviços à 

comunidade, exatamente iguais para menores e adultos. Para ele os legisladores até 

tentaram proporcionar um tratamento diferenciado para menores, reconhecendo a 

condição peculiar de serem seres em desenvolvimento. No entanto, as medidas deveriam 

ser aplicadas para recuperar e reintegrar o jovem à comunidade, o que lamentavelmente 

não ocorre.  
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O sistema é falho, principalmente o da execução das medidas 

sócio-educativas, para não dizer falido, mas o menor, um ser em 
desenvolvimento, que necessita do auxílio de todos para ser criado, 
educado e formado, é quem vem sofrendo as conseqüências da falta de 
todos aqueles que de fato e de direito são os verdadeiros culpados pela 
sua situação de risco (SANTOS, id.ibid). 

 
 
 O autor defende que para mudar esse quadro é necessário um aperfeiçoamento 

para buscar a recuperação de jovens que se envolvem em atos criminais, evitando que, 

quando o jovem atingir a maioridade se depare com o sistema penitenciário brasileiro, que 

irá certamente corrompê-lo ainda mais.  

 

 

3.4 Redes de Proteção 

 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente fez com que houvesse ponderações por 

parte dos legisladores que afirmaram “que a lei brasileira ficou mais humana, mais 

avançada, digna de um povo que vai tomando sua história na mão”. O ECA foi criado em 

1990 apontado como fruto da sensibilidade e compromisso de milhares de pessoas diante 

do sofrimento das meninas e meninos brasileiros. Sobre três preposições básicas, 

escritas na página 115 do ECA, nasceu a idéia das Redes de Proteção.  

- Somos sujeitos de direitos, e não objetos de intervenções arbitrárias; 

- Estamos em um tempo especial de pessoa em desenvolvimento; 

- temos que ser prioridade absoluta neste país e no mundo. 

 Através desses subitens o ECA quis deixar claro que os municípios são a melhor 

instância para atendimento dos direitos da criança e do adolescente. “A participação 

organizada, garantida nos termos da lei desde as decisões políticas até as práticas de 

atendimento, será a forma mais democrática e eficaz de garantia dos direitos das meninas 

e dos meninos”.  

Com a consolidação do ECA, ficou definido que os Conselhos de Direitos 

Federais, Estaduais e Municipais seriam os instrumentos para condução de uma política 

coerente, vigorosa e continuada, para o bem da criança e do adolescente. Formaram-se 

então os Conselhos Municipais de Direitos. Suas principais funções são de formular uma 

política de atendimento, e do controle das ações. Assim, o Conselho deve deliberar 

diretrizes para preservação dos direitos da criança e do adolescente, garantir que as 
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políticas sociais sejam aplicadas de forma correta para a criança e o adolescente, assim 

como, fiscalizar o destino das verbas destinadas a projetos que beneficiem a criança e o 

adolescente. Além disso, os Conselhos Tutelares Municipais foram criados para que, os 

direitos das crianças não sejam violados, omitidos ou ameaçados. “A finalidade do 

Conselho Tutelar9 é zelar para que as crianças e adolescentes tenham acesso efetivo aos 

seus direitos”.  

 No Brasil quase três milhões de crianças estão sem escola e sem saúde no Brasil 

por omissão do Estado. Quantas outras estão abandonadas nas ruas ou em instituições 

de amparo por omissão dos pais e da família; quantas sofrendo abusos sexuais e 

violências domésticas por parte dos pais e da família; quantas exploradas no trabalho, no 

campo e na cidade (cerca de 7,5 milhões), sendo obrigadas a trabalhar em minas, 

galerias de esgotos, matadouros, curtumes, carvoarias, pedreiras, lavouras, no corte da 

cana-de-açúcar, em  depósitos de lixo etc. Esse quadro precisa ser alterado para que as 

políticas se organizem em redes visando dar mais dinamismo para implementação do 

ECA. Essas redes podem assim contemplar a verdadeira efetividade do ECA na defesa 

dos direitos da criança e do adolescente.   

 A Constituição Federal diz que é dever do Estado e do Município executar 

programas de prevenção e atendimento especializados a crianças e adolescentes  

dependentes de substâncias  entorpecentes e drogas afins (art. 227, § 3º., VII). Com isso 

o Estado e o Município têm a obrigação constitucional de realizar campanhas preventivas 

e permanentes contra drogas. Como já foi mencionada no presente trabalho, as drogas 

estão cada vez mais próximas das escolas. Por isso, Santos (2001) defende a 

necessidade da criação de um sistema de “guarda escolar”.  No município de 

Mirassol foi criado um exemplo de guarda projetada pelo promotor. O projeto “Autoridade 

na Escola” foi criado com objetivo de auxiliar o combate à violência escolar, à indisciplina, 

à prevenção e combate ao uso e tráfico de drogas à orientação contra exploração sexual 

de crianças e adolescentes, à prevenção a gravidez precoce, à orientação e envolvimento 

das famílias para uma ação conjunta no sentido de  desenvolver o potencial intelectual, 

físico e emocional do  aluno. No projeto a autoridade vai à escola mensalmente para 

realizar palestras que impliquem na formação da cidadania dos alunos, depois atender na 

própria escola, familiares dos alunos e pessoas da comunidade onde a escola está 

situada. Os temas das palestras foram trabalhados pelos professores durante o ano letivo. 

Os palestrantes podem ser promotores de justiça, delegados de polícia, juízes de direito, 

                                                 
9 Em anexo estão contidas as principais funções dos Conselhos Tutelares Municipais 
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conselheiros municipais, conselheiros tutelares, prefeito municipal, vereadores, diretores 

de escola, professores, diretores de departamentos municipais, militares, médicos, 

assistentes sociais, psicólogos, dentistas,  advogados, procuradores do estado etc.  

 
 Imaginem a criança a partir de sete anos de idade tendo  contato 

com as  Autoridades do seu município! Muito provavelmente aos doze 
anos  será um adolescente bem diferente, com noções de conhecimento  
sobre diversos  assuntos. A comunidade também é beneficiada,  pois 
pode reclamar e pedir a  solução de problemas existentes  nos seus 
bairros sem ter que se deslocar para os  "gabinetes" das  Autoridades. O 
contato diminui o distanciamento existente entre  Autoridades e 
sociedade, já que aquelas saem de seus gabinetes  e passam a  
conhecer de perto a realidade das pessoas para quem  seus serviços 
são  destinados. E a realidade fora dos "gabinetes"  é bem diferente 
daquela existente  na sociedade. Não deveria ser, mas são dois mundos 
completamente  distintos (SANTOS, id.ibid,p.3). 

 

 

 Em Mirassol, as gangues se afastaram das escolas e os traficantes também, pois 

tiveram medo de serem presos. Quase cinqüenta adolescentes dependentes de drogas 

procuraram as autoridades e foram encaminhados para tratamento e as evasões das 

salas de aula caíram em 40%. Com isso, o número de atos infracionais diminuiu, e o foco 

dos pensamentos voltou para prioridade; a educação. No entanto, o projeto durou um ano 

e terminou assim que o partido político se alterou na administração municipal.  Outro 

exemplo de destaque é do município de Vitória, Espírito Santo. Lá, há uma série de 

projetos sociais, governamentais ou não, que atuam nas comunidades visando prevenir a 

ida de crianças e adolescentes para a rua. O trabalho é desenvolvido exclusivamente pelo 

poder público municipal há 12 anos. O diferencial é que o contato com garotos e garotas 

de rua é diário. A dinâmica faz com que o educador possa ganhar a confiança do jovem, 

fazendo com que ele possa sair das ruas. No entanto, conforme o Fórum Estadual de 

Direitos da Criança e do Adolescente, as falhas na rede de proteção à crianças e 

adolescentes em situação de rua são os maiores obstáculos  para a implementação do 

Estatuto da  Criança e do Adolescente.   

 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente ainda não saiu do papel e 
seus operadores ainda não conseguiram materializar o que a teoria  
preconiza em relação ao atendimento à crianças  e adolescentes em 
situação de  rua. 15 anos de uma legislação  fictícia, impossibilitada de 
ser praticada  porque, na cultura  do Brasil, pobre não tem direito a nada. 
Onde já se viu, no  imaginário  da população, existir uma lei que garante 
uma série de direitos  a  meninos que até pouco tempo atrás eram 
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criminalizados apenas  pelo fato de  estarem perambulando pelas ruas 
(VELOSO, 2005, P.2). 

  
 
  

4 Rádio, o veículo das massas 

 

O jornalista Carlos Nascimento caracteriza o rádio no prefácio do livro “Rádio 24 

Horas de Jornalismo”,10 como simples, popular e veloz. Tais adjetivos, conforme 

Nascimento, farão o rádio chegar ao seu primeiro centenário no Brasil, em 2022, como 

grande veículo de comunicação de massa. Se com o passar do tempo perdeu espaço 

para televisão como entretenimento, valorizou-se como canal de notícias e de prestação 

de serviço. Gradativamente, com o aumento da tecnologia, o rádio, em especial o 

radiojornalismo, deixou de preocupar-se de onde falar, para o que falar. O pioneirismo e a 

aventura dos repórteres transformaram-se na exigência da informação qualificada.  

 De maneira geral, o rádio caracteriza-se por três pontos: abrangência (atinge um 

numeroso público), anonimato (o comunicador não sabe quem são seus ouvintes) e 

heterogenia (abrange pessoas de diversas classes sociais e anseios). O papel do 

jornalista não está somente baseado no ato de informar. Como formador de opinião, o 

produto midiático ganha características que moldam a sociedade. Desta forma, o rádio 

facilita o diálogo entre os indivíduos e grupos, promovendo noções de comunidade. 

Através das interações, o indivíduo desenvolve objetivos comuns e opções políticas, 

possibilitando o debate social e político e expondo temas e soluções práticas. Com isso, o 

radiojornalismo capacita o indivíduo a tomar decisões e agir como cidadão, em especial 

em uma democracia, graças à disseminação de notícias e de informações imparciais. 

Assim, o veículo torna-se um orientador de comportamentos sociais estabelecendo 

padrões e oferecendo modelos para identificação. Através do radiojornalismo, o cidadão 

se identifica com o contexto social enunciado. Quando são noticiados assaltos, problemas 

na saúde, educação municipal, por exemplo, o ouvinte percebe que é nesse “quadro” que 

está inserida sua vida. Por isso, o rádio é capaz de contextualizar fatos, que futuramente, 

podem ser reflexos de atitudes tomadas pelos indivíduos. 

Paralelo aos formatos preestabelecidos pelo mercado e pela academia, onde o 

receptor se adaptou a uma linguagem simples e de forma direta, o radiojornalismo hoje 

assume funções que pode estimular o pensamento crítico do ouvinte perante a 

determinado assunto. Seguindo a linha pensamento de Sanz (1999), a estrutura natural 

                                                 
10 Livro de autoria de Marcelo Parada, 2003 



 27

do rádio é exatamente a da multiplicidade das soluções, do desequilíbrio, já que 

determinam a criatividade e a improvisação, dependente absolutamente da função de 

informar. E essa é, por natureza, subversiva. Informando o homem se desenforma, sai do 

molde, tira conclusões e passa a informar e formar, ele próprio.    

 

Se linguagem é a realidade do pensamento, a linguagem 
jornalística reflete as técnicas dramáticas criadas pelo homem por 
comunicar-se com o mundo e seus semelhantes. E o rádio é o território 
da imaginação, é campo fértil quando arado por técnicas que lhes são 
naturais (SANZ, 1999, p.156). 

 
 

Levando em conta que todos os homens informam e são responsáveis pela 

multiplicação dos fatos, tendo em vista que o caráter radiofônico pode influenciar no tipo 

de conteúdo que é proferido, onde o rádio pode assumir um papel de conscientização de 

atitudes, avaliar o procedimento e conteúdo veiculado pelos repórteres que trabalham 

com o veículo pode contribuir para que se possam apontar rumos para qualificação das 

notícias relacionadas à temática da infância, dos próprios profissionais que elaboram o 

conteúdo e conseqüentemente da população que absorve e potencializa as informações.   

 

4.2 O repórter radiojornalista 

 

O rádio é capaz de melhorar o diálogo entre os indivíduos e grupos promovendo 

noções de comunidade. O comunicador acaba sendo o elo de ligação entre os fatos e o 

público. O repórter radiojornalista é responsável por passar a sua visão dos fatos através 

de sua narrativa. Desta forma, possibilita que o cidadão tenha consciência do quadro 

social a qual estão inseridas e quais suas atribuições perante o sentimento de civilidade. 

Mesmo atuando como multiplicador de fatos o profissional do rádio ainda é o que possui 

as piores condições de trabalho. Sanz caracteriza o repórter radiofônico como o mais mal 

pago do mercado; obrigado à dupla jornada; em geral, com baixo grau de experiência; 

com precária cultura dos ensinos médio e universitário; sem autonomia e liberdade para 

investigar a fundo casos que possam render análises e reflexões, assim como, confronta-

se com o preconceito da academia e do meio jornalístico em relação ao veículo.  
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 Um repórter; obrigado a cobrir, no mesmo turno, 
enfrentamento de camelôs com a polícia, reunião de especialistas para 
propor uma política científica, luta interna num partido e repercussões do 
novo plano econômico, terá dificuldade de desempenhar bem sua 
funções. Mesmo se dono de grande experiência e cultura geral. Não há 
possibilidade de dominar tanta informação variada em um mesmo tempo 
(SANZ, 1999. p.45).   

 

  

 Em virtude da abrangência do rádio, e com a devida conscientização em torno da 

temática de proteção à criança por parte dos repórteres radiofônicos, políticas públicas ou 

privadas podem ser estimuladas para que as crianças possam desenvolver suas aptidões 

de forma plena, independente da sua classe social, raça, etnia, deficiências físicas ou 

psicológicas. No entanto é necessária uma qualificação por parte dos profissionais e das 

empresas para que o rádio seja um veículo capaz de defender direitos previstos no ECA 

como educação,  vida e saúde. 

 

5 Uma alternativa metodológica 

 

 O presente trabalho analisou como a temática da criança e do adolescente está 

sendo inserida na notícia com base nos critérios de proteção do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Para fazer a análise do conteúdo, o método de pesquisa que serviu de 

orientação foi da Semana Composta, válido pelo Centro Internacional de Estudos 

Superiores de Periodismo para a América Latina – CIESPAL. Os programas escolhidos 

para observação são diários, apresentados pela manhã, de segunda a sexta-feira. Assim, 

escolhendo aleatoriamente um programa de cada dia da semana foi possível estabelecer 

a noção do tipo de programação que a emissora leva ao ar. É importante destacar que os 

dias da semana não se repetiram. Se, por exemplo, a terça-feira foi escolhida 

primeiramente para análise do programa “x”, no próximo sorteio este dia deve ser 

descartado.  

Este método11 de seleção por sua vez, parte do pressuposto de que a cobertura 

diária feita pelos veículos é semelhante ao longo dos dias da semana. Assim, se 

analisado o perfil quantitativo do programa na segunda-feira e outro na quarta-feira, o 

raciocínio da cobertura é o mesmo.  

                                                 
11

 A escolha por esta técnica foi inspirada no exemplo das pesquisas desenvolvidas pela Agência de 

Notícias dos Direitos da Infância 
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Os programas selecionados para análise foram dos meses de setembro e outubro. 

A idéia era analisar cinco programas de cada emissora, mas, as rádios cederam as 

gravações de quatro dias alternados da semana, que ficaram a cargo de cada empresa 

escolher o mês e a data disponível. Desta forma, foi observado 16 programas de quatro 

emissoras diferentes. Contemplando assim, a idéia do método de semana composta.  

 

  

6 O radiojornalismo em Santa Maria 

 

O rádio atua como multiplicador de idéias, acelerando o processo de informar a 

população. Hoje o veículo ganhou uma identidade com o público capaz de fazer com que 

o ouvinte busque informações para sua vida cotidiana. Gradativamente, com a maturidade 

da temática de proteção à criança incorporada pelos comunicadores do rádio, os 

profissionais vão se conscientizar sobre os direitos que o ECA resguarda ao público 

infantil. Desta forma, analisando o conteúdo que é produzido pelos comunicadores e 

jornalistas que trabalham com radiojornalismo, foi possível detalhar observações que 

futuramente possam nortear ações para o fortalecimento do Estatuto. 

Em relação às mídias consideradas mais tradicionais (televisão, jornal e rádio) o 

rádio ainda é o que apresenta um quadro de profissionais com mais baixo grau de 

instrução educacional e intelectual em Santa Maria. Cinco emissoras da cidade trabalham 

com diferentes modelos de radiodifusão. Quatro delas com leituras de jornal, realeses, 

informações de assessorias e sem uma equipe de repórteres cobrindo os fatos diários da 

cidade. Somente uma emissora possui um quadro de profissionais de oito repórteres que 

passam o dia atrás de fatos que podem virar notícia.  As rádios selecionadas nessa 

pesquisa são as que apresentam maior interação com o público, seja pela tradição ou 

pela credibilidade da informação veiculada.   

 

Central Difusora de Notícias FM – A rádio CDN, fundada há quatro anos, 

trabalha em forma de rede com a Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Sua estrutura física é 

boa e o trabalho efetuado pela emissora é estritamente jornalístico. O quadro de 

profissionais é formado basicamente por estudantes, com supervisão de profissionais 

graduados. No entanto, ainda atinge uma faixa pequena e elitizada da sociedade e não 

possui uma proposta editorial comprometida com os direitos do cidadão, em especial, 

nesse caso, com a temática da criança.  
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 Rádio Santamariense AM – A rádio faz parte da Empresa Jornalística De Grandi, 

que possui como carro chefe o jornal A Razão, com mais de 70 anos de jornalismo em 

Santa Maria e região. Sua programação mescla programas jornalísticos com programas 

de entretenimento, como musicais. Também trabalha em modelos de rádio com 

características pouco inovadoras e prestação de serviço à comunidade. Sua equipe de 

profissionais comunicadores é pequena, três pessoas. Nenhum dos repórteres da 

emissora possui formação superior. Sua proposta editorial está voltada para o público C e 

D, que acabam sendo as pessoas menos privilegiadas de poder econômico e 

educacional.  

 

Rádio Imembuy AM – A rádio possui uma estrutura física boa. Economicamente 

mais forte que as demais rádios, detêm um quadro de anunciantes que sustentam os 

programas no ar. Os comunicadores possuem mais de 50 anos de idade, e têm como 

característica a voz grave e bonita do início do século que marcou a radiodifusão. Apesar 

de salientar que sua programação é 100% voltada para o jornalismo, a rádio trabalha com 

programas de auto-ajuda, culinária, musicais, comentários esportivos entre outros. Um 

fator significante é de que toda programação da emissora é produzida pelos profissionais 

locais, sem utilização de spots de agências de notícias. Uma marca forte da Rádio 

Imembuy é a tradição, foi fundada em 1942.  

 

Rádio Guarathã AM – A rádio possui a particularidade de trabalhar em rede com a 

Rádio Guaíba de Porto Alegre. Apesar da Guaíba se estritamente voltada para o 

jornalismo, a Guarathã trabalha com programas musicais e de entretenimento. Nos seus 

programas jornalísticos o trabalho possui pouca produção, até mesmo em decorrência da 

equipe de repórteres que não ultrapassa duas pessoas. Como perfil editorial, a emissora 

adota debater os principais assuntos do dia, sem grande embasamento de idéias e fontes.  

 

6.2. Características gerais dos programas 

 

Os quatro programas escolhidos para análise são os mais populares e que 

apresentam maior interesse da comunidade pelo fato noticioso. São eles os maiores 

formadores de opinião dentro do radiojornalismo, pois abordam temas diariamente que 

podem interferir no cotidiano da população.  
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1. Rádio Guaratã AM – Olho Vivo  

2. Rádio Imembuí AM – Controle Geral 

3. Rádio Santamariense AM – Bom dia Santa Maria  

4. Central Difusora de Notícias FM – Central CDN 

 

Os programas possuem semelhança de horários e datas; todos eles são apresentados 

no início da manhã e suas veiculações são de segunda a sexta-feira. O objetivo dos 

quatro programas jornalísticos escolhidos para análise é semelhante, procuram trazer as 

principais informações do dia, assim como os fatos mais relevantes que ocorreram no dia 

anterior em Santa Maria e região. Em relação à estrutura dos blocos, eles são divididos 

em entrevistas, reportagens e inserções ao vivo dos repórteres pela cidade. A diferença 

fica basicamente no espaço dado para cada categoria, qualidade, foco da informação e 

dinâmica de produção.   

 

Central CDN (Rádio CDN) – Possui uma estrutura de programação que se encaixa 

com a Rede Gaúcha Sat. Os programas analisados possuem 1h30 de duração e foram 

apresentados das 8h às 9h30. Os blocos comerciais são fixos e com tempos 

determinados que não ultrapassam quatro minutos. A produção é feita por sete 

estudantes de jornalismo que trabalham diariamente com a produção de reportagens 

gravadas. As fontes envolvidas são ouvidas no dia anterior ao programa ir ao ar. Além do 

conteúdo gravado pelos repórteres, um profissional fica “antenado” nas últimas notícias e, 

sempre que necessário, faz intervenções ao vivo durante o programa. Um locutor conduz 

a apresentação com base em um roteiro previamente determinado. O Central CDN é o 

único dos programas analisados que trabalha com temas próprios levantados pela equipe, 

não se baseando apenas em jornais e textos de assessoria.  

 

Bom Dia Cidade (Rádio Santamariense) – O programa é apresentado e produzido 

por apenas uma profissional, que lê notícias da Internet, dos jornais, releases e os 

principais fatos policiais que ocorreram no dia anterior. O programa possui pouca 

dinâmica, e durante a leitura de textos que não são escritos em padrões de 

radiojornalismo, o ouvinte cansa devido a sucessivas repetições de leituras. Entrevistas 

sobre a cidade são utilizadas pelos profissionais. Também, assuntos de âmbito nacional 
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são levados ao ar através de reportagens feitas pela Agência Rádio Web. O programa 

tem duração de duas horas e é apresentado das 6h às 8h da manhã. 

 

Controle Geral (Rádio Imembuy) – O programa é um dos mais antigos e tradicionais 

da cidade. O horário de apresentação é das 8h30 às 10h. Em seu primeiro bloco três 

debatedores falam sobre os principais assuntos que se tornaram manchetes nos jornais. 

Chama atenção o alto grau de palpites que são dados pelos comunicadores que muitas 

vezes criticam o poder público, por exemplo, sem qualquer embasamento. Os blocos 

comerciais são grandes, de até seis minutos, e não possuem horário devidamente 

definido para a inserção. Sobre os moldes de informação é leitura de jornais e 

informações gerais da Internet. Somente a editoria de polícia é contemplada diariamente 

por um repórter que ironiza e interpreta os fatos. Durante o programa até mesmo 

informações de preços de produtos de alimentos vendidos em supermercados são 

apresentados. 

 

Olho Vivo (Rádio Guarathã) - O programa Olho Vivo possui duas horas de duração e 

é apresentado das 7h30 às 9h30. Um comunicador lê notícias da Internet e jornais. O 

enfoque nacional é trazido pelas leituras e também por reportagens da Agência Rádio 

Web. Uma gama de colaboradores faz comentários sobre assuntos variados, tais como, 

economia, política. Comerciais gravados são inseridos em meio às reportagens 

dificultando o entendimento da notícia. Não existe equipe de reportagem, apenas um 

profissional trabalha em cima das principais informações policiais. Por entrar em rede com 

a Rádio Guaíba de Porto Alegre, a Guarathã trabalha com o Correspondente Guaíba de 

hora em hora, com notícias gerais que atingem três minutos.  

 

6.3. Grade de análise dos programas 

 

Rádio CDN 

Horas Descrição do programa Central CDN do dia oito de setembro de 2006, sexta-
feira   

8h10 Previsão do tempo 
8h15 Assalto à agência bancária 

Desfile do dia sete de setembro, arrombamento em residência em Cachoeira do 
Sul; assassinato no interior do município de Agudo, RS; trânsito-sinaleira 
queimada  

8h20 Comentário sobre o Instituto Nacional de Pesquisas Tecnológicas da 
Universidade Federal de Santa Maria 
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8h25 Atrações culturais e shows que marcaram o final de semana 
8h30 Comentário sobre cinema, onde há uma crítica sobre o não lançamento de filmes 

em Santa Maria 
8h35 Comercial  
8h40 Detalhes sobre a seca no Rio Grande do Sul; Reportagem sobre a soja 

transgênica, onde faz a comparação com a semente não certificada 
8h45 Dicas sobre direitos civil, onde defere a questão da mulher continuar ou não com 

o sobrenome de seu ex companheiro 
8h50 Manchetes dos principais jornais do país: A ciência mais perto do aluno; Política 

sobre as eleições 2006. Além da Tragédia na praça* 
8h55 Desfile do dia sete de setembro, mais detalhes tópicos sobre o civismo da 

população. *Também, um pai de um menino de dois anos fala sobre a 
importância da pátria 
Reportagem sobre uma ciclovia que poderá ser instalada em Santa Maria  

9h Comercial  
9h05 Matéria sobre a Manifestação ao Grito dos Excluídos, que foi realizado no dia 

Sete de Setembro. O debate fica no critério fome no Brasil e luta pela moradia. 
Reportagem sobre uma feira que seria realizada no município de Mata em 
comemoração ao aniversário da cidade 
Informações policiais: mais detalhes sobre o assassinato que ocorreu em Agudo 
e prisão por tráfico de drogas 

9h10 *Mais informações sobre o desfile de Sete de Setembro  
Também mais detalhes sobre o projeto da ciclovia, onde um vereador do 
município fala sobre os problemas do trânsito de Santa Maria  

9h15 *Gritos dos excluídos novamente. Trabalha em torno da idéia da mobilização dos 
jovens 

9h20 Comercial 
9h25 Comentário político sobre as eleições que se aproximavam no dia primeiro de 

outubro  
9h30 Previsão do tempo e fatos que marcaram a história em Santa Maria no dia oito de 

setembro 
 

Os tópicos citados acima que não apresentaram a sinalização “*” são as que não 
apresentam nenhuma ligação direta ou indireta de um adolescente ou criança na 
construção da notícia.  
 
*Às 8h50 destaca-se a seguinte notícia: “Tragédia na praça. Poste cai e mata 
menina de seis anos na Zona Norte de Porto Alegre”.  Jornal Diário Gaúcho, POA.  
 
*Às 8h55 um pai de um menino de dois anos fala sobre o desfile do Dia Sete de 
Setembro. O pai fala: “Gostaria que os pais trouxessem as crianças para assistirem 
o desfile, para que as crianças desde muito cedo tenham consciência que fazem 
parte de uma pátria”.  
 
* Ás 9h10 Uma menina de 16 anos fala que desfilou na data porque possui amor 
próprio e pela pátria. Outra jovem de 18 anos fala que participa do evento por sete 
anos consecutivos e destaca o orgulho de ser brasileiro.  
 
• Às 9h15 um representante de uma entidade de luta pela moradia defende que os 

jovens demonstrem suas insatisfações políticas através de manifestações. 
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artísticas e culturais. Uma professora de ensino médio diz que “ficar calado 
diante do sofrimento dos outros é cumplicidade. Cidadão que não grita não tem 
amor à pátria”.  

 
 

Horas Descrição do Programa Central CDN do dia 14 de setembro de 2006, quinta-
feira. 

8h10 Previsão do Tempo 
8h15 NOTAS: 

Serviços doação de sangue 
Curso para árbrito  
Aumento do valor do transporte coletivo em Santa Maria  
Homem encontrado morto no município de Restinga Seca 
Apreensão de 34 quilos de herbicida  
Perseguição com morte de uma assaltante no centro da cidade   
Matrícula vestibular da UFSM  
Passo fundo e Erechim terão linhas aéreas até Porto Alegre 

8h20 Comentário sobre eleições que se aproximava no dia primeiro de outubro  
Dicas de culinária 

8h25 Indicadores Rurais.  
Matéria sobre um fungo que poderia estar comprometendo a lavoura do arroz  

8h30 Comercial 
8h35 Serviço:  

Vagas de emprego em Santa Maria 
Matrículas na Universidade Federal de Santa Maria  
Fórum sobre educação ambiental 
Empregos no Campi da UFSM 
Informações gerais sobre o que fazer quando a pessoa estiver envolvida em 
algum acidente de trânsito 

8h40 Comercial 
8h45 Manchetes do jornais: Aumento do valor da passagem de ônibus; *Jovens de 16 

a 24 anos representam 45% dos desempregados do país. Eleições 2006.  
Matéria sobre financiamento da casa própria 
Reportagem sobre a programação da semana farroupilha 
Reportagem sobre um possível aumento do valor da passagem de ônibus 
coletivo em Santa Maria 
Solidariedade: Sopão comunitário para pessoas carentes, onde engloba um 
aspecto amplo, nada específico sobre a criança e o adolescente 

8h50 Comercial  
8h55 Mais notícias sobre a obtenção da casa própria junto a bancos públicos.  

Informações sobre o desfile do dia 20 de Setembro que comemora a Revolução 
Farroupilha.  
Mais informações a doação de produtos alimentícios para um sopão comunitário 
que alimenta 150 famílias.  

9h Comercial 
9h05 Reportagem: 

Solidariedade: Feira da Economia Solidária  
Polícia: morte de um homem depois de uma perseguição com a polícia no centro 
de Santa Maria. *Segundo informações do repórter um adolescente teria 
participado do assalto 



 35

Apreensão de máquinas caça-níqueis.  
Trânsito: dois homens detidos dirigindo embriagado em Cachoeira do Sul e em 
Santa Maria  

9h10 Reportagem: Empresas terão linhas de crédito especial para aquisição da Casa 
própria.  
Mais informações sobre a semana farroupilha  
Informações sobre uma paralisação da previdência social 
Aumento no valor do transporte urbano, valor ainda é incerto  

.9h15 Reportagem: 
Mais informações sobre a Feira da Economia Solidária. Engloba assuntos sociais 
na reportagem, salientando formas de renda como artesanato  

9h20 Comercial 
9h25 Comentário Político: sobre a campanha eleitoral de 2006 
9h30 Previsão do Tempo 

 
* Às 8h45 foi divulgado as manchetes dos principais jornais do Brasil. O jornal Zero 
Hora, POA, traz no título “Jovens de 16 a 24 anos representam 45% dos 
desempregados do país”. Na mesma construção de notícia, o comunicador lê o 
principal destaque da Folha de São Paulo, “Jovens são 45,5% dos desempregados”. 
Durante a programação do programa não foi prestado mais detalhes sobre o 
assunto ilustrado.   
 
* Às 9h05 um reportagem ilustra o assassinato de um homem que teria furtado uma 
residência no centro da cidade com ajuda de um adolescente. A polícia trocou tirou 
com o assaltante, que morreu em seguida. Conforme registro policial informado pelo 
repórter, o adolescente aparentava ter em torno de 16 anos e teria conseguido 
escapar do cerco policial.  
 
 

Horas  Descrição do programa Central CDN do dia 20 de setembro de 2006, quarta-
feira 

8h10 Previsão do tempo  
8h15 Estupro em Cachoeira do Sul 

Informações de Trânsito 
Hospital Casa de Saúde vai a leilão, mas ninguém arrematou a instituição 
Caminhonete é encontrada queimada em Agudo  
Acidente de trânsito deixa uma mulher de 34 anos ferida 
Homem é detido fazendo jogo do bixo 
Drogas e armas artesanais foram encontradas no presídio Regional de Santa 
Maria 
Três homens armados assaltaram casa de policial no centro da cidade  

8h20 Comentário de um professor de Direito sobre o Dia do Gaúcho, 20 de setembro e 
conservação das rodovias do Rio Grande.  

8h25 Indicadores econômicos sobre produtos rurais. 
8h30 Frigorífico investe no município de São Gabriel 

Principais fatos que marcaram a história no dia 20 de setembro 
Informações de serviço.  

8h35 Bloco comercial 
8h40 Dicas de direito sobre contratos de trabalho junto ao empregador 

Atrações culturais sobre as festas populares do dia 20 de setembro. 
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8h45 Bloco Comercial 
8h50 Manchetes dos principais jornais do Brasil 

Informações policiais do dia  
Casal vai recorrer de pena por homicídio 
Vereadores promovem reunião para mudar o código tributário em Santa Maria 

8h55 Justiça Federal rejeita indefere pedido de compra da Casa de Saúde 
9h Bloco comercial 
9h05 Religioso precursor do cinema no RS morre aos 102 anos; 

Profissionais liberais podem ser beneficiados com novo código tributário de Santa 
Maria. 

9h10 Casa de Saúde só tem dinheiro para se manter mais três semanas;  
Saiba um pouco sobre a Revolução Farroupilha e a origem do heroísmo gaúcho.  

9h15 Informações ao vivo sobre o desfile do dia 20 de setembro.  
9h20 Bloco comercial 
9h25 Comentário político.  
9h30 Previsão do Tempo 

 
 

Horas Descrição do programa Central CDN do dia 26 de setembro de 2006, terça-
feira 

8h10 Previsão do tempo  
8h15 Último dia para servidores da UFSM se vacinarem contra a gripe 

Secretaria de Finanças não vai atender o público 
Casa é preso por porte ilegal de arma 
Indicadores econômicos rurais 

8h20 Comentário de um professor de História sobre as eleições 2006 
8h25 Dicas sobre: lavar ou não lavar o arroz 

Laboratório de Aviculura comercializa dúzia de ovos 
Abertas as inscrições sobre curso de hidroponia 

8h30 Bloco Comercial  
8h35 Vagas de emprego 

Associação Italiana está com inscrições abertas para curso de línguas 
Restaurante Universitário da UFSM voltam a funcionar;  
Militares inativos necessitam realizar fazer recadastramento do Fuxes; 
Dicas de direito sobre férias ao trabalhador. 

8h40 Bloco Comercial 
8h45 Manchetes dos principais jornais que circulam no Brasil 

Julio de Castilhos deve receber usina hidrelétrica; 
Médico vai palestrar sobre os malefícios do cigarro 
Hospital veterinário sofre com o descaso dos proprietários dos animais 
domésticos 

8h50 Bloco Comercial 
8h55 Dois militares morrem após acidente com viatura blindada 

Informações policiais e trânsito 
9h Bloco Comercial 
9h05 Adoção de animais: para ajudar os bichinhos vale até serviço de tele-entrega 

Bancários cruzam os braços hoje. 
9h10 Prefeitura de Júlio de Castilhos doa prédio para escola de agrotécnica; 

Informações sobre as eleições 2006.  
9h15 Bloco Comercial  
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9h20 Comentário político sobre a sessão da Câmara de Vereadores de Santa Maria. 
9h25 Indicadores econômicos 
9h30 Previsão do Tempo 

 
 
Rádio Santamariense 

  
Horas Descrição do programa Bom Dia Cidade do dia 13 de outubro de 2006, 

sexta-feira 
06h10 Destaques do dia 

Previsão do tempo  
Indicadores agropecuários 
Greve dos bancários se encerra 
Hospital Universitário de Santa Maira cria parceria para atender pacientes da 
Quarta Colônia 
Assembléia Legislativa do RS aprova projeto que institui o dia internacional de 
flores 

06h15 Centro de Instrução de Blindados comemora 10 anos 
Geraldo Alckimin fará comício no centro da cidade 

06h20 Bloco Comercial 
06h25 Como foi o debate presidencial entre Lula e Alckimim  

Empregos temporários devem movimentar a economia no final de 2006 
06h30 Evento gaúcho reúne 300 participantes no Clube Dores 
06h35 Bloco comercial 
06h40 Informações policiais: 

Transferências são à salvação para o Presídio de Santa Maria 
Homem de 33 anos é preso por tráfico de drogas 
Casa pega fogo na Zona Oeste 
Preso suspeito de assassinato de homicídio 

06h45 Bloco Comercial 
06h50 *Expofeira lota e participação do público infantil marca o evento 

Expofeira realiza primeiro leilão com acompanhamento pela Internet 
06h55 Emater realiza seminário para utilização de plantas aromáticas 
07h Bloco Comercial 
07h05 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h10 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h15 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h20 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h25 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h30 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h35 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h40 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h45 Entrevista com o Miguel Rosseto, coordenador da campanha do governo Lula 
07h50 Entrevista com o Miguel Rosseto, coordenador da campanha do governo Lula 
07h55 Entrevista com o Miguel Rosseto, coordenador da campanha do governo Lula 
8h  

  
* Às 6h50 minutos o locutor fala sobre a Feira de Exposições da Universidade 
Federal de Santa Maria. Entre suas principais ponderações ele elucida a expressiva 
participação do público infantil, que compareceu no local principalmente para se 
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divertir em brinquedos temáticos montados no evento. “Os pais aproveitaram para 
levarem seus filhos nesse dia 12 de Outubro na UFSM para conferirem touros, 
cavalos, avestruzes, grupos de dança e inúmeros brinquedos infantis”.    

 
 
Horas Descrição do Programa Bom Dia Cidade, do dia 16 de outubro de 2006, 

segunda-feira 
06h10 Destaques dia  

Previsão do tempo 
6h15 Indicadores agropecuários  

Comentário sobre agronegócio 
Rio Grande do Sul lidera queda nos empregos 
Alunos da UFSM podem fazer reajuste de disciplina 
Ministro dos transportes vem a Santa Maria 

06h20 Bloco comercial  
06h25 Feriadão registra 16 mortos no RS 

Prefeito de Santa Maria apóia a candidatura de Lula em Porto Alegre 
Vereador viaja para Rosário do Sul em encontro internacional de produção 
Agenda dos candidatos a governo no Estado  
Geraldo Alckimin passa por Santa Maria contando com o apoio de quatro mil 
pessoas 
Bancários suspendem paralisação 
Santa Maria reúne 10 mil motoqueiros de todo país 

06h30 Bloco comercial  
06h35 Destaques policiais: 

Detendo é agredido no Presídio Regional de Santa Maria 
Homem é esfaqueado depois de desentendimento com sua companheira 
Taxista é assaltado e agredido na Zona Oeste 

06h40 Pintor é preso em flagrante depois de tentar estuprar uma policial militar 
Condutor é detido dirigindo embriagado 
Loja de motos é assaltada 
Vídeo locadora e supermercado são assaltados por grupo de motoqueiros 
Três tentativas de homicídio foram registradas em Santa Maria 

06h45 Bloco comercial  
06h50 Comentário sobre a baixa representatividade parlamentar de Santa Maria na 

Assembléia Legislativa 
Chuva deixa 20 famílias sem casa na vila Ipiranga 

06h55 Deslizamento de terra na Vila Bilibiu faz defesa civil isolar área 
7h Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h05 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h10 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h15 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h20 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h25 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h30 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h35 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h40 Lions Clube realiza encontro com associados para divulgação de atos de 

solidariedade 
07h45 Bloco comercial  
07h50 Empresas devem ficar atentas para regras de contração temporária para 
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trabalhadores  
Copa do Mundo de Futebol pode vir para o Brasil em 2014 
Professores da rede oficial de ensino podem se aposentar 
Mal tempo adiou jogos da Copa A Razão 
Comentário esportivo 
Resultados da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro  

08h Previsão do Tempo  
 
 
 
Horas Descrição do programa Bom Dia Cidade do dia 17 de outubro de 2006, terça -

feira 

6h10 Destaques do dia  
Previsão do tempo 
Gaúchos não sabem com que roupa sair de casa devido às variações de 
temperatura 

6h15 Indicadores agropecuários 
Muito movimento no retorno ao atendimento ao público por parte dos bancários 
Feira de negócios de Santa Maria já está com os estandes montados 
Agenda dos candidatos ao governo do Estado 
Professores da UFSM lançam livro intitulado: “Um olhar sobre as praças de Santa 
Maria” 
Controle de gastos públicos é meta do governador Germano Rigotto 

6h20 Bloco comercial 
6h25 Vendedores de lanches rápidos devem se reunir com vereadores para 

regulamentar o comércio 
Plenário da Câmara de Vereadores realiza reunião para adaptar locais públicos 
para deficientes físicos 
Operação da Polícia Federal gaúcha prende quadrilha de falsificadores 
Yeda Cruzius está na frente em pesquisa eleitoral 
Classe média tem mais uma opção de financiamento para classe média 

6h30 Bloco Comercial 
6h35 Informações policiais: 

Homem foi preso por participação em quadrilha de traficantes 
* Briga no colégio acaba em registro policial 
Mulher registra ocorrência por furto em residência  
Brigada Militar já ensaia operação “Papai Noel” 
Estimativa da Câmara de Dirigentes Lojistas é de que venda no comércio aumente 
em 30% no final do ano 
Diretora da CDL diz que recusou propina de empresa concorrente 

6h40 Bloco comercial 
6h45 Engenheiro inventa aparelho para casal de surdos mudos cuidarem do filho  
6h50 10 mil mudas de Oliveiras serão plantadas em Santa Maria e região para 

produção de papel 
Nona festa do moranguinho e da cuca se inicia em Agudo 
Saiba como gastar menos com ligações de celular 
Começa pagamento do PIS e abono salarial 

6h55 Terceiro ciclo de palestras sobre administração de empresas se realiza no Colégio 
Centenário 

07h Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
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07h05 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h10 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h15 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h20 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h25 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h30 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h35 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h40 Ensino fundamental e média é tema de palestra a UFSM 

Bloco comercial 
07h45 *Comunidade escolar vai às urnas 

Inflação baixa pode ajudar os consumidores nas compras do final do ano 
UFSM realiza palestra para anunciar mudanças no vestibular 
Eleições para presidência do Inter-Sm se encaminha para o final do ano 
Comentário esportivo 

07h50 Previsão do Tempo e encerramento 
 
 
* Às 6h35 minutos a notícia intitulada “Briga no colégio acaba em registro policial” foi lida 
pelo locutor. O comunicador ressalta que um desentendimento entre jovens menores de 
idade. Conforme ocorrência a confusão ocorreu em uma escola central de Santa Maria, 
onde um adolescente teria tentado roubar um boné de seu colega, que no caso é a vítima 
dos fatos. Ambos são associados na reportagem como menores de idade. A ocorrência 
foi registrada pelo pai da vítima. O caso começou a ser investigado pela Delegacia da 
Criança e do Adolescente de Santa Maria.  
  
* 07h45 o locutor destaca as eleições para diretor das escolas estaduais. Na notícia é 
inserido a temática da criança e do adolescente quando o comunicador fala que os 
menores de idade poderão escolher quem ficará no comando da instituição de ensino. 
“Todos os alunos, adolescente, matriculados no ensino médio poderão votar”.  
   
 
Horas Descrição do programa Bom Dia Cidade de 19 de outubro de 2006, quinta-

feira 
6h10 Destaques do dia 

Previsão do tempo 
CDL emprego altera horários de atendimento 
Sindicato dos metalúrgicos promove mateada dos trabalhadores 
*400 crianças foram beneficiadas no Posto de Saúde do bairro São José 
Sessão da Câmara de Vereadores deve decidir o futuro das feiras ao ar livre em 
Santa Maria 

6h15 TRE nega pedido mais tempo na TV aos partidos políticos 
Cociente eleitoral é alterado. PMDB é o partido beneficiado 
Caderneta de saúde da pessoa idosa é lançada pelo governo federal 

6h20 Bloco comercial  
6h25 Líderes comunitárias foram maioria na Câmara de Vereadores 

Bancos e entidades comerciais precisam ser avisados sobre perda ou roubo de 
talão de cheques 
Serviços gerais de iluminação  
Dois candidatos são eleitos depois de recontagem de votos 
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Motoqueiros fazem doação de alimentos para famílias carentes  
Escola para carentes pode ser ampliada 
 

6h30 Bloco comercial  
6h35 Motoqueiro cai de moto e sofre lesões leves 

Homem colidi com seu carro em um cavalo 
Furto em residência na Cohab Tancredo Neves 

6h40 Homem de 23 anos foi assaltado no centro da cidade 
Policiais civis prendem dois assaltantes de mercado 
* Adolescente é apontado como autor dos disparos que atingiu uma lancheria  
14 anos de prisão para assassinato do Itararé 

6h45 Bloco Comercial 
6h50 Lançado programa para doação de livros e alimentos 

Eleições para diretor da rede estadual estão chegando 
Aumento da taxa do vestibular não agrada estudantes 

6h55 Ulbra realiza evento para discutir Feisma  
Bancários da Caixa realizam assembléia 
Novo presídio começa a ser construído 

7h Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
7h05 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h10 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h15 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h20 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h25 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h30 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h35 Horário Eleitoral Gratuito Obrigatório 
07h40 Casa de saúde quer prorrogar convênio com Estado 
07h45 Bloco comercial  
07h50 Queda no desempenho industrial no Estado  

Feijão diminui 33% de preço em 5 anos  
Salário mínimo para suprir necessidades é de R$ 1000 
Feira de negócios pretende atrair empresários para cidade 
Diretores são eleitos por alunos  

07h55 Previsão do tempo 
08h Bloco comercial 
 

* Às 6h10 o comunicador leu uma notícia que dava conta de uma festa que foi 
realizada em um posto de Saúde de Santa Maria. “Palhaços, animadores e muitas 
brincadeiras fizeram a alegria da criança”. Segundo uma das coordenadoras do 
evento a festa serviu para homenagear as crianças. Balas, pirulitos e brinquedos 
foram doadas para crianças.  

 
* Às 6h35 o comunicador relata que um adolescente foi apontado como autor de um 
disparo de arma de fogo no município de Santiago. “A Polícia Civil de Santiago já 
identificou o autor dos disparos contra a lancheria. Trata-se de uma menor de idade que 
estava acompanhado com mais quatro elementos.  O motivo do ato parece ter sido 
motivado por algum tipo de relacionamento amoroso”.  
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Rádio Imembuy 
 

Horas  Descrição do programa Controle Geral, do dia 12 de setembro de 2006, 
terça-feira  

8h25 Os fatos que marcaram a história no dia 12 de setembro  
Previsão do tempo 
Escola já foi assaltada mais de 100 vezes 
*Assaltante leva veículo. Criança estava no interior no carro 
* China faz controle da natalidade para manter economia estável 
* Crianças de 15, 16 anos estão cheias de filhos pelo Brasil 
Assalto a agências bancárias são vítimas freqüentes de assaltos em Santa Maria  

8h30 Gasolina deve aumentar de preso  
Hospital de Caridade pode administrar o Hospital Casa de Saúde 
Prefeitura decide sobre aumento de preso da passagem de ônibus 
Mistério da morte de Coronel do Carandiru  
Assaltante condenado foi linchado pela população 
  

8h35 Falecimento de João de Souza  
Caminhão tomba na BR-158  
 

8h40 Estado que economizou uma folha de pagamento  
Pardais de trânsito devem ser identificados 

8h45 Bloco Comercial  
8h50 Comentário sobre esporte  

Lâmpada queimada, ou problema de abastecimento? 
9h Giro pelo Brasil: tópicos do senado e assuntos ligados à política 
9h05  Bloco Comercial  
09h10 Informações policiais: 

Homem foi furtado dentro de agência bancária 
Registro sobre furto de carrinho de mão foi feito na delegacia 
* Assaltante ameaça adolescente com arma de fogo 
Cumprimento de mandato de prisão 
Briga deixa duas vítimas feridas com facas  

09h15 Polícia Rodoviária Federal registra acidente envolvendo três veículos 
Acidente de trânsito com moto deixa um ferido 

9h20 Informações gerais sobre trânsito 
09h25 Esporte  
09h30 Coronel do Carandiru foi morto por crime passional  

Economia brasileira deve crescer no segmento imobiliário 
09h35 Bloco comercial  
09h40 Tarifa do transporte coletivo pode aumentar de preso   
09h45 Entrevista com representante do transporte coletivo urbano de Santa Maria  
09h50 Atrações do dia. Convites para bailes e eventos. 

Previsão do tempo  
 
* Por volta das 8h28min o locutor faz um comentário sobre um assalto que ocorrera na 
noite anterior, onde um assaltante rende uma mulher que estava acompanha de uma 
criança de quatro anos de idade. “O assaltante não teve dó da criança. O menino estava 
no banco de trás do carro. O ladrão armado com um revólver calibre 38 rendeu a mãe da 
criança no bairro Cerrito, mandou os dois tripulantes saírem do carro e se deitarem no 
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chão. O ladrão roubou o carro e não teve pena do menino, que deve ter sofrido com o 
incidente”, finaliza.   
 
* “Você vê na china é feito controle de natalidade, aqui no Brasil meninas de 15, 16 anos 
estão cheias de filhos por aê. Diminuiu a população da China e aqui no Brasil o contrário 
acontece”.  
 
* “Um assaltante armado com uma pistola rendeu mãe e filho, um menino de 13 anos, sob 
ameaça de morte. O mãe teria parado em gente a uma farmácia. O ladrão ameaçou as 
vítimas de morte por inúmeras vezes. O ladrão roubou o aparelho de som e uma jaqueta 
de couro”.   
 
 
Horas  Descrição do programa Controle Geral do dia 13 de setembro de 2006, 

quarta-feira 
8h20 Indicadores econômicos  

Os fatos que marcaram a história no dia 13 de setembro  
8h25 Feira cultural e econômico de Dilermando de Aguiar 

Chuva de granizo atinge o Passo da Ferreira 
Comentário político 
Buracos tomam conta das ruas no Alta da Boa Vista 
Incêndio deixa homem gravemente ferido no lixão municipal       

8h30 Mesmo demitido coronel da Defesa Civil ajuda pessoas 
Pit Bull ataca outros cachorros 
Governo Federal faz benefícios na área de construção civil 
Transformador é furtado na Zona Oeste  

8h35 Reformas no centro da cidade deixam trânsito caótico no centro 
70 anos da Paróquia Nossa Senhora das Dores 
Enquête: você acredita em novos ataques terroristas  

8h40 Bloco comercial  
8h45 Bloco de opinião sobre os espaços de lazer de Santa Maria  
8h50 Manchetes dos principais jornais do pais  
8h55 Notícias do esporte 
9h Giro pelas pesquisas eleitorais 2006  
9h05 Bloco comercial 
9h10 Informações policiais: 

Furto em veículo  
Polícia Civil cumpre mandato de prisão 
Mulher é agredida pelo companheiro por marteladas  

9h15 Troca de tiros com policia termina em uma vítima fatal 
9h20 Comercial  
9h25 Entrevista com o pároco da Igreja Nossa Senhora das Dores que está de 

aniversário 
9h30 Entrevista com o pároco da Igreja Nossa Senhora das Dores que está de 

aniversário  
9h35 Bloco comercial 
9h40 Linha do ouvinte 
9h45 Bloco comercial  
9h50 Abertura oficial da Semana Farroupilha  

Previsão do tempo e comentários sobre o clima 
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Horas  Descrição do programa Controle Geral do dia 14 de setembro de 2006, 

quinta-feira 
8h20 Os fatos que marcaram a história de Santa Maria no dia 14 de setembro 

Previsão do tempo  
Comentários econômicos e sobre a Semana Farroupilha 
Debates sobre a precipitação das chuvas no Rio Grande do Sul e sobre a saúde 
pública em Santa Maria 
R$ 1,82 deve ser o valor da passagem de ônibus urbano em Santa Maria 
Prefeitura demite cargos de confiança que não trabalham pela candidatura do PT  

8h30 Médica de Porto Alegre foi vítima de agressão por paciente 
*Pais podem ser condenados por omissão em Cachoeira do Sul  
Clube de futebol faz homenagem a ex jogador 

8h35 Igreja das Dores faz procissão motorizada 
8h40 Ladrão é linchado até a morte pela população em Caxias do Sul 
8h45 Bloco Comercial  
8h50 Comentário sobre competitividade econômica  
8h55 Giro sobre as eleições 2006 
9h Manchetes dos principais jornais do pais 
9h05 Notícias esportivas pelo Brasil e no mundo  
9h10 Previsão do tempo  
9h20 Bloco comercial  
9h25 Informações policiais: 

Policia civil apreendeu máquinas caça-níqueis 
Homem de 29 anos é assaltado no centro da cidade 
Denúncia leva polícia prender traficante 
Furto de motocicleta em residência  
Mulher foi mordida por um cão em via pública 

9h30 Esportes locais e amadores  
9h35 Destaque empresarial  
9h40 Bloco comercial  
9h45 Concurso mais bela estudante no Rio Grande do Sul  
9h50 Eventos que marcam a Semana Farroupilha  

Comentário político  
 
* Às 8h30 o locutor faz um comentário sobre uma notícia que saiu em um jornal impresso 
de Cachoeira do Sul. “Os pais de um adolescente de 16 anos alegaram para justiça que 
tinham perdido a esperança com o filho. Depois de internar o jovem em duas clínicas para 
dependentes químicos, os pais do garoto entregaram a guarda do menor para o Conselho 
Tutelar e agora eles podem ser condenados por omissão. O adolescente foi preso 11 
vezes, mas não ficou preso ainda porque não cometeu nenhum delito grave”. 
 
 
 
 
 
Horas Descrição do programa Controle Geral do dia 29 de setembro de 2006, 

sexta-feira 
8h20 Fatos que marcaram o dia 29 de setembro  
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Previsão do tempo 
8h25 Pitbul ataca mais uma vítima 

Bombeiros combatem dois casos de incêndio 
Avenida Presidente Vargas possui um buraco a cada 70 metros 
Trânsito no centro está prejudicado por causa da eleição 
Santinhos não podem ser jogados em via pública   

8h30 CTG Bento Gonçalves é homenageado na Câmara de Vereadores 
Debates políticos sobre votos  

8h35 Bloco comercial  
8h40 Manchetes dos principais jornais do Brasil  
8h45 Bloco comercial  
8h50 Lâmpadas queimadas são trocadas por produtos mais eficientes  

Empresa aérea já contabiliza lucros em Santa Maria 
Debate entre os governantes gaúchos mobiliza o Estado 
Santa Maria está na onda do Youtube 
Homem é condenado por matar no trânsito    

9h Brigada Militar registra roubo em mercado na Urlândia 
Homem é detido com munição de 22 
Acidente com moto deixa dois feridos 

9h05 Homem é detido com munição de 22 
Acidente com moto deixa dois feridos 

9h10 Homem è atropelado no centro da cidade  
Três homens armados invadiram casa na Zona Leste 

9h15 Esporte amador  
9h20 Resultados da série B 
9h25 Bloco comercial  
9h30 Entrevista sobre o abastecimento de remédios para população  
9h35 Entrevista sobre o abastecimento de remédios para população 
9h40 Bloco comercial  
9h45 *Creche precisa de doações  
9h50 *Creche precisa de doações 

Eventos do dia 
 
* Às 9h50 a diretora de uma creche pede ao comunicador para que a população doe 
utensílios. “As nossas crianças precisam de brinquedos. Também precisamos de frauda, 
alimentos para que possamos atender toda comunidade”. “O município só repassa a 
verba para alimentação, precisamos de mais para nossas crianças”.  
 
Rádio Guarathã 
 
Horas  Descrição do programa Olho Vivo do dia 03 de outubro de 2006, terça-feira 
7h30 Destaques da edição do dia três de outubro 

Indicadores econômicos e agropecuários 
Manchetes dos principais jornais do Brasil    

7h35 Destaques do esporte  
7h40 Cidade perdeu metade da representação parlamentar 

Com o aumento da tarifa do ônibus, passageiros caíram em 30%  
7h45 Bloco Comercial  
7h50 Destaques de economia, indústria e comércio  
7h55 Encontradas as duas caixas prestas do avião que caiu e matou 155 pessoas 
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8h *Produção escolar infantil é exposta  
8h10 Boletim sobre esporte gaúcho  
8h05 Boletim sobre esporte  
8h10 Greve dos bancários pode ser ampliada  
8h15 Bloco comercial  
8h20 Partidos intensificam alianças para segundo turno  
8h25 Boletim policial: 

Mulher registra ocorrência porque empresário fugiu com dinheiro de festa de 
formatura 
Roubo a pedestre no centro da cidade 
Acidente de trânsito com lesões leves 
Mulher é ameaçada por assaltante armado 
Novo ataca a caixas eletrônicos 
Cinco traficantes foram detidos em fragrante comercializando drogas ilícitas  

8h30 Bloco comercial  
8h35 Previsão do tempo 
8h40 Comentário político 
8h45 Comentário político 
8h50 100 corpos já foram encontrados do avião que caiu em Mato Grosso do Sul 
8h55 Foi uma secessão de erros que levou o avião da Gol a colidir com jato 
9h Bloco comercial 
9h10 Mais assuntos sobre as variações climáticas 
9h15 Espaço auto ajuda 
9h20 Infraer libera novas causas sobre o acidente 
9h25 Comentário sobre a cidade 
9h30 Previsão do tempo  
 

 
• Às 8h o locutor lê um destaque sobre uma exposição infantil que se realiza em 

Porto Alegre. “Como lidar com a arte e educação infantil é o tema de exposição 
de arte, ciência e filosofia”.  

 
 
Horas  Descrição do programa Olho Vivo do dia 11 de outubro de 2006, quarta-feira 
07h30 Assassinado advogado conhecido em Santa Maria 

Operação da Polícia Federal prende quadrilha de contrabandistas  
07h35 Bloco comercial  
07h40 Informações policiais 

Empresário se desentende com cliente e pára na polícia 
Loja de confecções é furtada no centro da cidade 
Taxista é atacado por dois homens armados    

07h45 Manchetes dos principais jornais do país  
07h50 Informações do agronegócio 
8h Movimento dos Pequenos Agricultores declara apoio ao governo de Lula  

Indicadores agropecuários  
8h05 Bloco Comercial  
8h10 Informações nacionais sobre esporte  
8h15 Informações locais sobre esporte  
8h20 Estelionato é consumado com empresário 

Desentendimento no comércio termina na polícia 
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Veículo é guinchado após se envolver em acidente leve    
8h25 Bloco comercial  
8h30 Comentário político – liderança na hora de escolher o voto  
8h35 Comentário político – liderança na hora de escolher o voto 
8h40 Previsão do tempo  
8h45 Bloco comercial  
8h50 Novo horário para propaganda eleitoral no segundo turno 

Ministro defende a manutenção da CPMF  
9h Notícias gerais sobre o legislativo, judiciário e executivo 
9h05 Previsão do tempo atualizada 
9h10 Bloco comercial  
9h15 Porto Alegre realiza Fórum mundial de turismo 

Alckimim reafirma que venderá Aerolula 
Novos testes com bomba atômica dependem dos Estados Unidos 
*Mulher dá a luz em vaso sanitário e bebê morre afogado 
No Rio e São Paulo bancários voltam ao serviço  

9h30 Bloco Comercial 
Soja transgênica é liberada para produção 
IBGE registra crescimento de 9% para o Rio Grande do Sul 
Petróleo toma conta da Lagoa dos Patos 
Riograndense faz parceria com universidade particular para aprimorar o time    

 
 
Às 9h15 o locutor lê uma notícia sem prestar mais informações. “Mulher dá a luz em vaso 
sanitário e bebê morre afogado. Nossa é uma notícia escatológica”.  
 
 
 
Horas  Descrição do Programa Olho Vivo do dia 19 de outubro de 2006, quinta-feira  
07h30 Ivoti realiza festa do leite 
7h35 Escolas estaduais terão duas faixas etárias para ingresso na primeira série  

Estado dá mais prazo para adaptação ao novo ensino fundamental 
Escolas estaduais terão dois currículos em 2007 

7h40 PSDB ganha quinta cadeira na Assembléia Legislativa depois de recontagem de 
votos 

7h45 Desmanche de carros era administrado por policiais  
7h50 Juros caem pela 11° vez consecutiva  
7h55 Telefonia aguarda mudanças para 2007 
8h Bloco Comercial  
8h05 Manchetes dos principais jornais  
8h10 Brasil ainda registra taxa de juros mais alta do mundo  
8h15 PF desvenda esquema de fraudes contra previdência  
8h20 Destaques do esporte 
8h25 Bloco comercial 
8h30 Indicadores agropecuários 

Comentário político 
8h35 Previsão do tempo  
8h40 Informações policiais 

Homem é encontrado morto no cerrito 
Briga em boate deixa 10 feridos 
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Motoqueiros atacam em posto de combustíveis  
8h45 Bloco comercial  
8h50 Santa Maria poderá ser exemplo no processo de urbanização  
9h Esgoto cloacal ainda espera investimento junto ao governo 
9h05 Comentário sobre economia 
9h10 Bloco comercial 
9h15 Esporte local  
9h20 Lula diz que desceu do salto alto 

Alckimim ataca novamente Lula  
9h30 Balanço político do dia 

Previsão do tempo 
 
 
 
Horas Descrição do programa Olho Vivo do dia 22 de outubro de 2006, segunda-

feira   
07h30 Previsão do tempo 

Manchetes dos principais jornais do país  
07h35 Informações policiais 

Proprietário é vítima de estelionato 
Pedestre é assaltado no centro da cidade 
Veículo é depenado e abandonada no Passo da Ferreira 

07h40 Bloco comercial  
07h45 Pedestre é assaltado no centro da cidade 

Veículo é depenado e abandonada no Passo da Ferreira 
Caminhão tem carga roubada no Vale dos Sinos  

07h50 Alkimim ataca Lula em debate televisivo  
8h Previsão completa do tempo 
8h05 RS deve exportar mais soja em 2007 
8h10 Notícias de Grêmio e Inter 

Giro pelo esporte nacional  
8h15 Homem é enganado em golpe da concessionária 

Dois homens foram presos depois de furto 
Jovem de 22 anos é assaltado e agredido no centro da cidade 
Mulher foi assaltado por dois homens armados com facas   

8h20 Relação entre médico e advogado – momento reflexão 
8h25 Bloco comercial  
8h30 Lula aposta em política social  

Vale do Rio Doce se torna a segunda maior mineradora do mundo  
8h35 Brasil perde liberdade de imprensa 

Irak sobe tutela    
8h40 Finlândia é a campeão mundial em liberdade de imprensa  
8h45 Destaques do esporte  
8h50 Dupla Grenal é destaque em nível nacional  
8h55 Bloco comercial  
9h Destaques internacionais  
9h05 Previsão do tempo 
9h10 Comentário sobre investimentos econômicos  
9h15 Dia dos candidatos ao governo do Estado  
9h20 PT acusa delegado de investigação paralela em dossiê 
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Rombo da Varig cresceu um bilhão em um ano 
Mulher passa sobre pé de brigadiano e é presa 

9h30 Índice de confiança de empresário é o maior da história 
Previsão do tempo  

 
 

6.4. Análise do conteúdo  

 

 A análise se deteve nas prerrogativas apontadas nas leis que protegem a infância 

e a adolescência, ou seja, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir do 

qual foi possível desenvolver o estudo que apontou como a temática da criança é inserida 

na notícia nos programas de radiojornalismo de Santa Maria.  

As informações foram analisadas a partir dos seguintes tópicos: comportamento, 

cultura e esporte, deficiências, desaparecidos, direitos e justiça, drogas, educação, 

exploração do trabalho, exploração e abuso sexual, meio ambiente, mortalidade infantil, 

saúde, situação de rua, terceiro setor e violência. Foram analisados 16 programas das 

quatro emissoras em questão. Neles, em 18 oportunidades foram identificadas referências 

temáticas da criança e do adolescente.   

De maneira geral o que se observa é que não há uma posição editorial de 

nenhuma das emissoras analisadas, comprometida com os interesses do público infantil. 

Não se nota em nenhum dos programas analisados, reportagens que defendem ou 

cobram do poder público os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. O 

assunto é abordado por comunicadores e jornalistas de forma simplista, ocupando em 

média apenas dois minutos diários de cada programa.  

Das 18 vezes que a notícia envolveu criança ou adolescente, sete delas foram 

relacionadas em um contexto de violência. Isso reforça a conclusão da Andi, apontada em 

pesquisas usadas como referências no presente trabalho, que quando a criança e o 

adolescente são inseridos na editoria policial é como sujeito de fatos que possuem total 

condição de discernimento do que é certo ou errado.  

 Além de expor o adolescente como criminoso o que se observa, são que assuntos 

que renderiam mais detalhamento não são contextualizados pelo âncora. Na 

programação da Rádio CDN, onde à temática da criança e do adolescente é constatada 

em menos de 5%, o locutor lê a seguinte notícia: “Jovens de 16 a 24 anos representam 

45% dos desempregados do país”. A manchete de um dos principais jornais do país é 

divulgada sem que seja explicado os fatores que levaram essa porcentagem a se tornar 

tão elevada. Isso remete ao ouvinte uma idéia de que o jovem está encontrando 
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dificuldades em romper o laço da adolescência junto à maturidade, visto que, como 

reforçamos nos presente trabalho, a educação proporcionada aos jovens é constituída em 

modelos previamente determinados pela indústria cultural.  

 Outro tema que envolveu crianças na notícia foi educação. Em seis oportunidades 

pôde-se constatar que o foco da informação não foi no aspecto de garantir o direito à 

escola para criança, e sim, serviu para ilustrar modelos de educação criados pela família, 

e incentivados pelo sistema capitalista onde a necessidade de que o jovem de hoje seja o 

adulto promissor é a tônica das informações. Em outra oportunidade, a escola vira alvo e 

as brigas entre crianças são noticiadas como fato policial, mostrando total desrespeito 

com o desenvolvimento da criança e do adolescente.  

Além do pequeno espaço que as rádios dão ao tema, não chega a três minutos em 

cada programa de duas horas, exemplos de falta de compreensão do ECA são 

constatados. No programa Controle Geral, da Rádio Imembuy, o comunicador trata um 

adolescente de 16 anos como delinqüente, ressaltando que o jovem não tinha mais 

possibilidade de se reintegrar socialmente devido às complicações químicas. O 

comunicador fala que os pais estão abrindo mão do jovem que teria sido preso 11 vezes.  

Conforme a legislação nacional brasileira, adolescente não é preso, é detido. Também na 

Rádio Imembuy é observado que o adolescente é exposto na notícia sem nenhuma 

contextualização social do fato: “meninas de 15 e 16 anos estão cheias de filho pelo país”. 

O comunicador dá sua opinião sem ao menos ponderar a realidade nacional brasileira e 

os problemas que levam meninas a serem mães antes mesmo da maioridade. 

Em relação aos programas das Rádios Santamariense e Guarathã observa-se  

que os comunicadores não dão importância à temática em questão. De oito programas de 

aproximadamente duas horas, apenas cinco vezes o assunto criança e adolescente foi 

abordado. Isso representa menos de 1% da grade de produção jornalística da emissora. 

Além de que, em nenhum momento se observa uma política que ressalte os cuidados que 

os profissionais da comunicação precisam ter para garantia dos direitos da criança e do 

adolescente. Em um determinado momento, o locutor lê uma manchete de um jornal da 

capital onde ressalta: “mulher dá a luz em vaso sanitário”. Não contente o comunicador 

ainda tece um comentário adjetivando a notícia como escatológica. É constata-se nessa 

situação o total desconhecimento da idéia principal das leis que protegem à criança e o 

adolescente onde prioriza a idéia da prioridade de direitos para indivíduos em 

desenvolvimento. 
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 Nessa mesma ótica, quando surge uma oportunidade de incentivar a defesa dos 

direitos da criança e do adolescente, o comunicador não dá a devida atenção que o tema 

merece.  “Como lidar com a arte e educação infantil é o tema de exposição de arte, 

ciência e filosofia”. Depois de apenas ler um convite de exposição, o locutor não explora o 

assunto sob a ótica das oportunidades de conhecimento que o evento poderia oferecer, 

nesse caso, aos estudantes.   

Além do item violência e educação, foi apontado notícias que envolveram 

comportamento, cultura e esporte, direitos e justiça, saúde e terceiro setor. Em três 

oportunidades a avaliação da informação foi encontrada em mais de uma categoria. Em 

apenas uma notícia o locutor esclarece que os jovens poderiam escolher os diretores de 

suas escolas, mas ainda de forma simplista e genérica. Isso dá a idéia de quanto é 

necessário avançar em torno da efetivação das leis que protegem à criança e o 

adolescente.  

  

7 Considerações finais 

 

 A garantia de escolhas de um adulto se deve a um processo de educação desde 

sua infância. Se quando criança ou adolescente o indivíduo possuiu condições para o 

desenvolvimento de suas potencialidades, na fase adulta terá total discernimento para 

fazer as melhores e corretas escolhas em suas vidas. Nesse contexto, a mídia como 

quarto poder possui um papel fundamental no processo de fortificação das leis que 

privilegiam a criança e o adolescente. No entanto, pode-se constatar nesse presente 

trabalho, que a temática da criança no radiojornalismo de Santa Maria não é inserida na 

notícia com a devida proteção que ela merece. Na análise observou-se que a criança e o 

adolescente são expostos na construção da notícia como se tivessem total consciência 

dos atos, como um adulto. Nas informações que envolveram violência, principalmente, o 

contexto social que o menor está envolvido não é ilustrado, fazendo com que o 

adolescente seja exposto até mesmo como um delinqüente. Isso mostra a falta de 

compromisso das emissoras com uma política editorial que garanta os interesses das 

crianças previstos  no Estatuto da Criança e do Adolescente.  

O rádio como veículo das massas é capaz de mobilizar recursos públicos ou 

privados para o fortalecimento de uma rede de proteção que precisa se tornar eficaz. É 

importante que comunicadores e jornalistas, que são formadores de opinião, se 

qualifiquem educacionalmente sobre os critérios de proteção à criança, para incentivar 
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projetos sociais e educacionais que possam garantir o pleno desenvolvimento da criança. 

Com isso, esse presente trabalho pode servir de incentivo para que novas pesquisas 

sejam feitas na idéia da garantir os direitos previstos no ECA. Por fim, é importante 

destacar que cada cidadão possui a responsabilidade da garantia de direitos à criança.  

Uma mudança educacional em geral precisa ser feita e, o ECA, pode ser o instrumento 

que norteará essa corrente.    
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9.1 Anexos 

 

Legislação do CiberAurora  

 

Em virtude da atitude rabugenta generalizada, instituem-se os direitos inalienáveis da 

gurizada diante da televisão. Assim:  

 

Artigo 1º Toda criança tem o direito de se transformar, nas suas brincadeiras, em seus 

heróis e até vilões preferidos, tirados de algum desenho ou filme, sem ser ridicularizada; 

 

Artigo 2º Toda criança tem o direito à risada, ao frio na barriga, ao cruzamento de dedos 

e ao alívio (ufa!) diante de um desenho, filme ou novela; 

 

Artigo 3º Toda criança tem direito à atenção ao mostrar aquele golpe massa ou mágica 

legal que ela aprendeu num filme; 

 

Artigo 4º Toda criança tem o direito de achar muito chato um programa educativo. 

 

Parágrafo I - Ela também tem o pleno direito às emoções do artigo 2 neste caso. 

 

Artigo 5º Toda criança tem o direito de rir pela décima vez da mesma piada, que passa 

pela décima vez no mesmo dia, num programa de TV; 

 

Artigo 6º Toda criança tem direito de mostrar orgulhosa o coelhinho de papel - que 

parece qualquer coisa menos um coelho - que aprendeu a fazer assistindo a um 

programa infantil; 

 

Artigo 7º Toda criança tem o direito de chorar nas cenas tristes de um filme, sem que um 

adulto venha lhe dizer "deixa de ser bobo, não vê que é tudo mentira"; 

 

Parágrafo único: Nenhum pai pode reclamar se o seu pestinha imitar e repetir tudo o que 

assiste; 
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Artigo 8º É proibido aos pais, professores e pedagogos (e também políticos) botarem na 

TV toda a culpa pela agressividade e competitividade da gurizada; 

 

Artigo 9º Nenhum pai buscará fórmulas mágicas para aprender a controlar a criança 

diante da televisão. 

 
Juízes de Direito - Flávio Meurer 
Maria Tereza Wasserman – coordenadora do portal CiberAurora 
 

 

Algumas atribuições do Conselho Tutelar: 

- incluir crianças e famílias em programas de apoio social, educativo e financeiro; 

- assessorar o poder público no orçamento para programas de atendimento;  

- aplicar medidas de proteção no que toca à família, à saúde, à educação.  

Com as medidas tomadas o Conselho Tutelar fica responsável por ser um instrumento de 

proteção da vida, evitando a manipulação por interesse do poder e dinheiro. Fazendo com 

que as crianças possam se sentir mais seguras.  

 

 

 

 


